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EKİM GÜNDEMİ

Kapak

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın 
‘inşaattan sanayiye yönelmeliyiz’ 
söylemi kamuoyunda yankı 
bulurken, EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
bütün görev süresi boyunca 
sanayileşmeyi savunmasıyla dikkat 
çekti.
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Yönetim Yeri
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Cumhuriyet Bulvarı
No: 63 - İZMİR
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yayınlanan yazılar kaynak 
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BASKAN

4 AĞUSTOS 2014

Makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge 
niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsayan 
programlar olarak bilinen Orta Vadeli Program’ın 
2015-2017 dönemi açıklandı. Söz konusu program; 

ekonomiyi daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 
hedeflerine ulaşmak için gerekli atılımı gerçekleştirmek üzere 
hazırlanmıştır.

Bu kapsamda değerlendirdiğimizde; 2023 hedefleri için yetersiz 
de olsa makro ekonomik hedefleri gerçekçi, öncelikleri de doğru 
buluyoruz. 1250 eylemin zaman planlaması yapılarak kamuoyuna 
açıklanacak olmasını önemsemekle birlikte, eylemlerin tanımlan-
masında takvimlendirme planına uyulmasını çok daha önemli ve 
öncelikli görüyoruz. Aksi takdirde sadece kağıt üzerinde kalacak 
eylemler, vaadler bir anlam ifade etmeyecektir. 

Program’da; enflasyonla mücadele, cari açığı azaltma ve yapısal 
reformların ön plana çıkarılması son derece doğru kurgulanmıştır. 
Daha da önemlisi, sanayi üretimine öncelik verilecek olması bizleri 
ümitlendirmektedir.

Sayın Babacan’ın ekonomide dönüşüm gereğine işaret etme-
si ve bu bağlamda para ve maliye politikalarıyla gidilecek yolun 
bittiğini, yapısal reformların şart olduğunu vurgulaması bizim de 
söylemlerimizi haklı çıkartmaktadır.

Yine Sayın Babacan’ın programı sunuş konuşmasında sanayici-
lerin çok ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu söylemesi, tüm 
sektörleri dikkate alarak sanayi lehine pozitif ayrımcılık yapılması 
gereğini ima etmesi bizleri mutlu etmiştir. 

Bu çerçevede makro ekonomik istikrara öncelik verilmesi son 
derece yerindedir. Ancak makro ekonomik istikrardan öncelikle 
düşük değil gerçekçi kur ve düşük enflasyon anlaşılmalıdır. DİR 
uygulamasının gözden geçirilecek olması da son derece yerindedir. 

Programda da gördüğümüz üzere 2014 yılı için öngörülen 
büyüme oranı yüzde 3,3 gibi oldukça düşük bir orandır. Kuşkusuz 
mevcut küresel ekonomideki gelişmelerin, oranın düşük kalma-
sında etkisi vardır. Diğer yandan işsizliğin çift haneli rakamlara 
dayanmış olması, sanayi üretim endeksinin zik-zag çizmesi, gele-
cek adına tedirgin edicidir. Tarımda istihdamın gerilediği, hizmet 
sektöründe istihdam artışının yavaşladığı bir durumda işsizlikle mü-
cadelede sanayi yatırımları ve üretim artışı çok kritik bir noktaya 
gelmiştir. 

Dolayısıyla ihracat artışının da, cari açığın da, işsizliğin de çaresi 
sanayi sektöründedir. O nedenledir ki, çareyi çok uzakta arama-
mak gerekmektedir. Çok kompleks programlara da gerek yoktur. 
Mevcut eylemlerin bir plan dahilinde gerçekleştirilmesi yeterli 
olacaktır. 

Diğer yandan, programın dışında ayrıca ithal ikamesi için girdi 
tedarik sistemi kapsamında ek önlemler alınacak olması yerli üre-
tim adına olumlu bir girişimdir. Bir an evvel uygulamaya geçilmesini 
ve önlemlerin etkili yürütülmesini diliyoruz.

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Planlı kalkınma
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GÜNDEM

6 EKİM 2014

Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan, 2015-2017 
dönemini kapsayan 
Orta Vadeli Program’da 

(OVP), öncelikli ekonomik mücadele 
alanlarını başta enflasyon olmak 
üzere, cari işlemler açığını azaltmak 
ve yapısal reformlar olarak sıraladı. 
OVP’de, 2014 yıl sonu büyüme 
tahmini, programın başlangıç hedefi 
olan yüzde 4’ün altında yüzde 3.3’e 
revize edildi. Büyüme oranının 
2015 yılında yüzde 4, 2016 ve 2017 
yılında yüzde 5 olacağı tahmin edildi. 
Cari açık beklentisinin yüzde 5.7’ye 
çekilmesi ve yurtiçi tasarrufların yüzde 
14.9’a çıkacağı olarak kaydedildi. 
Programda, yıl sonu itibariyle 
enflasyonun yüzde 9.4’e ulaşacağı 
tahmini yapılırken, 2015 için de 
yüksek oranlı sayılabilecek yüzde 
6.3 enflasyon hedefi konuldu. İşsizlik 
oranının da bu yıl sonu itibariyle yüzde 
9.6 olacağı bekleniyor. Ali Babacan, 
2015’te yapılacak genel seçimlerin 
ardından, 2018’i de kapsayan 
dönemin Türkiye’de “seçimsiz” bir 

dönem olacağını belirterek, bu süreci 
“yapısal reformlar” ile doldurmayı 
amaçladıklarını açıkladı. Yapısal 
reformların çerçevesinin de 10’uncu 
5 Yıllık Kalkınma Planı’nda açıklanan 
dönüşüm alanları olduğunu belirtti. 

Yapısal reform sözü 
Başbakan Yardımcısı Babacan, Kal-

kınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nu-
rettin Canikli’yle birlikte düzenlediği 
basın toplantısında, 2015 yılında da 
başta Euro Bölgesi’ndeki ekonomik 
canlanma beklentisinin düşük olması 
ile ABD’nin parasal sıkılaştırma kararı 
nedeniyle risklerin devam ettiğini 
vurguladı. Türkiye’nin de dahil olduğu 
gelişmekte olan ülkelerin gelecek 10 
yılda büyüme hızlarının düşük seyret-
mesinin beklendiğini anlattı. 

Türkiye’nin 2015’ten başlayacak 
dönemi yapısal reformlarla değerlen-
dirmek istediğini belirten Babacan, bu 
yolla yatırım ortamının iyileştirilmesi 
ve potansiyel büyümenin yükseltilme-
sinin amaçlandığını vurguladı. 

Mali disiplinin kesinlikle devam 
edeceğini belirten Babacan, “Maliye 
politikasındaki sıkı duruşun nasıl etki 
edeceğine bakarsak, enflasyonu düşür-
mede para politikasını desteklemek ve 
cari işlemler açığını düşürmek için sıkı 

OVP’nin formülü;
disiplin ve reform

Merkezi yönetim
bütçe büyüklüğü
Faiz dışı giderler
Gelirler
Vergi gelirleri
Turizm gelirleri
Özelleştirme geliri
Bütçe açığı
OVP dönemi sonunda açık

472.9 milyar
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2015 hedefleri
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mali politika duruşu devam edecek. 
Makroekonomik istikrarı güçlendirme 
ve cari işlemler açığını sürdürülebilir 
seviyelere çekmek amacıyla yapısal 
reformlara hız verilecek” dedi.

Ali Babacan, maliye politikası 
içinde başta cari giderlerin azaltılma-
sı olmak üzere bütçe tasarruflarına 
yönelik önlemlerin süreceğini kaydetti. 
Babacan, 2014 yılı büyümesinin dış 
talep ve iç talep açısından dengeli 
olduğunu belirterek, bütün olumsuz 
koşullara ve Türkiye’nin ihracat pazarı 
olan ülkelerdeki karışıklıklara rağmen 
büyümenin sağlandığını kaydetti. 

Türkiye’nin tasarruf oranının 
artırma çalışmalarının sürdüğünü 
kaydeden Babacan, 2014 yılı sonunda 
geçen yıl yüzde 13,4 ile tarihi düşük 
seviyeye gelen oranın bu yıl sonunda 
yüzde 14,9, 2015 sonunda da yüzde 
15,2 olarak tahmin edildiğini kaydetti. 
Türkiye’nin cari işlemler açığını düşür-
mekte de başarı sağladığını söyleyen 
Babacan, bu trendin devam edeceğini 
vurguladı. 

1250 maddelik eylem planı
Türkiye’nin dünyada az sayıda 

faiz dışı fazla veren ülkelerden biri 
olduğunu hatırlatan Babacan, gelecek 
dönemde sıkı mali duruş ile birlikte 
para politikasında güçlenme sağlanaca-
ğını, gelişmenin ise yapısal reformlarla 
sağlanacağını anlattı. 

Reform çerçevesinin Onuncu Beş 
Yıllık Kalkınma Planında açıklandığını 
hatırlatan Babacan, 25 maddelik prog-
rama uygun olarak her bir programın 
altındaki bileşenlere bağlı olmak 
üzerde yaklaşık 1250 dolayında eylem 
bulunduğunu, kesinleştirilmesinin 
ardından bu yıl bitmeden Başbakan 
Ahmet Davutoğlu tarafından açıklan-
ması için hazırlık yaptıklarını vurguladı. 

Sanayiye teşvik, yatırım 
ortamı ve kaynak paylaşımı 
Ali Babacan, reform programının 

ekonomik canlanmayı sağlamak üzere 

geliştirildiğini belirterek, “Verimlilik 
artışıyla sanayiyi destekleyeceğiz. Mut-
laka artık, sanayiye daha fazla ağırlık 
verilecek” diye konuştu. 

Babacan, Türkiye’nin sanayileşme-
sine yönelik girişimlerin süreceğinin 
altını çizerken, bazı alanlarda para 
kazanmanın çok kolay hale gelmesinin 
sanayi gibi zor bir sektörde çalışmak-
tansa kaynakların bu yönlere kayması-
na yol açtığını belirtti. Babacan, “Bunu 
önlemek için çalışmalar yapılacak. 
Teşvik unsurlarında her zaman değişik-
lik yapmak mümkün ama esas önemli 
olan yatırım ortamını iyileştirmek, 
zorlukları kaldırmak en önemli unsur” 
dedi. 

Bankacılık güçlü, 
2023 hedefleri ulaşılabilir
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 

Türkiye’nin bankacılık alanında son 
dönem yaşanan söylentilere itibar 
etmemesi gerektiğini söyledi. Baba-
can, bankacılıkla ilgili olarak Merkez 
Bankası ve BDDK’nın gerekli açıkla-
maları yapacağını belirterek, “Bunun 

dışındakiler, internete bir konup 
çıkarılan söylentiler gerçek değil” dedi. 
Babacan, 2023 hedeflerinin mevcut 
veriler ışığında “iddialı” görülmesini 
normal bulduğunu belirtti. Babacan, 
“Ancak, bölgesel istikrar oluşunca çok 
güçlü bir büyüme dönemi gelecektir. 
Bu hedefler evet iddialıdır ama hala 
ulaşılabilir durumdadır” dedi. 

Mega projelerde 
maliyet artışı yok
Ali Babacan, Hazine garantilerinin 

izlenmesine yönelik olarak yeni bir 
sistem kurulması çalışmasının devam 
ettiğini belirtti. Babacan, büyük yatırım 
projeleri kapsamında verilebilecek 
garanti tutarının 2015 bütçesinde 
de 3 milyar TL ile sınırlandığını, aynı 
şekilde ikraz ve diğer yollarla üstleni-
lebilecek tutarın da 3 milyar TL olarak 
belirlendiğini kaydetti. Büyük proje-
lerin çoğunun kamu-özel ortaklığıyla 
yapıldığını belirten Babacan, ihalesi 
yapılmış olanlar için kamuya herhangi 
bir ek yükün gelmesinin söz konusu 
olmadığını hatırlattı.

2015-2017 Orta Vadeli Program’ın öncelikli başlığı olarak enflasyonla 
mücadeledeki kararlılık yer aldı. Bu kapsamda cari açığın düşürülmesinin 

kararlılıkla sürdürülmesi ve yapısal reformlara hız verilmesi de önem kazandı.

Büyüme (%)
GSYH (milyar TL)
Kişi başı gelir ($)
TÜFE (%)
İhracat (milyar $)
İthalat (milyar $)
Dış tic. dengesi (milyar $)
Cari işlem deng. (milyar $)
Cari denge / GSYH (%)
İşsizlik (%)

4.0
1..575
11.318

5.3
158.0
253.0
-95.0
-60.7

-7.1
8.9

4.1
1.565

10.807
7.4

151.8
251.7
-99.0
-65.1

-7.9
9.0

4.0
1.719
11.77

5.3
166.5
262.0
-95.5
-55.5

-6.4
9.4

3.3
1.754

10.537
9.4

160.5
244.0
-83.5
-46.0

-5.7
9.6

4.0
1.945

10.936
6.3

173.0
258.0
-85.0
-46.0

-5.4
9.5

5.0
2.150

11.541
5.0

187.4
276.8
-89.4
-49.2

-5.4
9.2

5.0
2.370

12.229
5.0

203.4
297.5
-94.1
-50.7

-5.2
9.1

Büyüme (%)
TÜFE (%)
İhracat (milyar $)
İthalat (milyar $)
Cari işlem deng. (milyar $)
İşsizlik (%)

3.5
5.3

107.5
153.0

18.0
14.6

9.2
6.4

113.8
185.5
-46.2
12.2

4.5
5.3

127.0
199.5
-42.2
12.0

8.8
10.4

134.8
240.8
-76.0
10.5

4.0
5.2

148.5
248.7
-65.4
10.4

2.1
6.16

152.4
236.5
-48.4

9.0

4.0
5.3

158.0
253.0
-60.7

8.9

4.1
7.4

151.8
251.7
-86.0

9.0

4.0
5.3

166.5
262.0
-55.5

9.4

3.3
9.4

160.5
244.0
-46.0

9.6
*İlk sütunlar program hedefleri, ikinci sütınlar ise gerçekleşmeler.
*2014 yılına ilişkin ilişkin ikinci sütun gerçekleşme tahmini.

Ana hatlarıyla Orta Vadeli Program

Son 4 yılda hedefler ve gerçekleşmeler

2013
Prog.

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014

2014
Prog.

2014
Tahmin

2015
Prog.

2016
Prog.

2017
Prog.

2013
Gerç.
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Kriz olmadan 
reform yapan ülkeyiz
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da 

reform programı çerçevesinin belli ol-
duğunu ve Türkiye’nin geçmiş dönem-
de kriz görmeden reform yapabilen 
bir ülke olarak ekonomik gücünü ar-
tırdığını belirtti. Yılmaz, eylem planının 
güçlü bir izleme mekanizmasıyla yü-
rürlüğe konulacağını belirterek, bunun 
aynı zamanda demokratik katılımı da 
etkileyeceğini, hesap verebilirliğe katkı 
sunacağını vurguladı.

Savunma bütçesine artış yok
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 

IMF 4. Madde raporunda da belir-
tilen tasarrufların artırılmasıyla cari 
harcamaların azaltılması önerilerinin 
kendilerinin dile getirmesinin ardından 
rapora girdiğini, kamunun 2015 yılında 
personel alımında sıkı duruşunun 
süreceğini, lojman ve taşıt kullanımının 
yeni esaslara bağlanacağını ve bina 
kiralamalarında yeni esaslar belirlene-
ceğini belirtti. Şimşek, kamu binaları-
nın kampüsler içinde inşa edilmesine 
yönelik bir proje üzerinde çalışıldığını 
açıkladı. Şimşek, 2015 yılında alınacak 
personel sayısının da 74 bin kişi ile 
sınırlı olduğunu belirtti.

Maliye Bakanı Şimşek, Suriye başta 
olmak üzere bölgesel risklere bağlı 
olarak 2015 bütçesinde savunma har-
camalarına yönelik özel bir artış yapıl-
madığını belirtti. Şimşek, bu konudaki 
bir soruyu yanıtlarken, Milli Savunma 
Bakanlığı 2015 bütçesinin deflatörün 
de altında artırıldığını kaydetti. 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 
ise aynı soruya, savunma ve güven-
lik riskleri oluşması halinde bütçe 
imkanlarının kullanılmasının çok kolay 
olduğunu ve Türkiye’nin bütçesinin 
bu türden harcamaları karşılamakta 
yeterli olduğunu ayrıca Savunma Fo-
nunda (Savunma Sanayii Destekleme 
Fonu) çok ciddi miktarda birikim bu-
lunduğunu açıkladı. Babacan, güvenlik 
risklerinin bütçeye doğrudan etkileri-
nin ihmal edilebilir düzeyde bulundu-
ğunu, değerlendirilmesi gereken ana 
riskin dolaylı etkilerle gerçekleştiğini 
belirterek, Türkiye’nin çevresinin ta-

mamen istikrarsız olduğu bir ortamda 
ekonomik faaliyetlerini sürdürdüğünü 
hatırlattı. 

Dahilde İşleme Rejimi’ne 
kıskaç geliyor
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nuret-

tin Canikli, dahilde işleme rejimi ile 
çeşitli gümrük uygulamalarının gözden 
geçirileceğini açıkladı. OVP için düzen-
lenen toplantıda bir soruyu yanıtlayan 
Canikli, kamu tasarruf ve gelir artırıcı 
önlemleri yanında sanayinin gelişmesi 

için de dahilde işleme rejiminin (DİR) 
gözden geçirilmesinin önemli olduğu-
nu vurguladı. DİR uygulamasının ama-
cından saptığını, ithalatı özendirir bir 
hale dönüştüğü algısının yaygın olduğu-
nu, kendilerinin de bunu test etmek 
amacıyla Mersin gümrük bölgesinde 
kısa süreli bir araştırma yaptıklarını 
kaydeden Canikli, tesadüfi denetim 
yoluyla incelenen DİR kapsamındaki 
703 kalem ihraç üründen 70’inde 
beyanlarla uyuşmazlık tespit ettiklerini 
kaydetti. 
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Emlak rantına ve lükse vergi

Orta Vadeli Program’da rant vergisi resmileşiyor, lüks tüketime yüksek 
vergi yolda. 

Yatırımların üretken alanlara yönlendirilmesi ile özel tüketimin ve 
cari açığın frenlenmesine yönelik olarak hükümet cephesinde bir süredir 
dile getirilen gayrimenkul değer artışının vergilendirilmesi, Orta Vadeli 
Program’da yer aldı. Programda, lüks ya da ithalat yoğunluğu yüksek 
tüketim mallarına yönelik “caydırıcı vergileme” yapılacağına yönelik 
karara da yer verildi. Bu iki alandan sağlanacak vergiler, kamunun 
öncelikli yatırımları ile yüksek katma değerli üretime yönelik desteklerin 
finansmanında kullanılacak.

Emlak rantına vergi yolda
Tasarruf oranının artırılarak büyümenin sağlıklı kaynaklara 

dayandırılması, böylelikle cari açığın önlenmesinin, enflasyonla birlikte 
temel amaç olarak belirlendiği 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli 
Program’da, vergi politikalarının da bu amaca yönelik olarak gözden 
geçirileceği belirtiliyor. 

Harcanabilir gelir artışıyla uyumlu olmayan bir özel tüketim yapısının 
oluşması durumunda yeni makro ihtiyati tedbirlere başvurulacağı ifade 
edilen programda, vergi ve kredi maliyetleri farklılaştırılarak üretken 
olmayan yatırımların cazibesinin azaltılacağı, tasarrufl arın üretken 
alanlarda yatırımlara yönlendirileceği hükümlerine yer veriliyor. Bu 
ifadeler, İmar Kanunu ve Belediyeler Kanunu’nda değişiklikler yapılacağına 
ve lüks tüketime yönelik vergileme listelerinin yenileceğine işaret ediyor. 
Gayrimenkul değer artışıyla oluşacak rantın vergilendirilmesiyle elde 
edilecek kaynağın bir bölümünün belediyelere bırakılması da bekleniyor. 
Üretken alanların ve yatırımların desteklenmesine yönelik olarak da girdi 
maliyetlerinin azaltılması, rekabetçi alanların özel olarak desteklenmesine 
yönelik politikalara öncelik verileceği belirtiliyor.
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İş yaşamında, işveren açısından 
işe giriş çıkış süreçlerini 
kolaylaştıracak, çalışma süreleri 
ve ücretler üzerindeki denetim 

gücünü artıracak “esnekleşme” 
projeleri, Orta Vadeli Program’a alındı. 
Programda, özel istihdam büroları 
bünyesindeki işçilerin geçici olarak 
işyerlerinde çalıştırması, taşeronluk 
ve kıdem tazminatının kaldırılarak 
fona dönüştürülmesi düzenlemeleri 
de yer aldı. Programda ayrıca, çalışma 
hayatına ilişkin mesleki eğitim ya da 
aktif işgücü programlarının sektör 
ve bölgelere göre farklılaştırılmasına 
yönelik başlıklara da yer verildi.

OVP’de çeşitli kanunlarla düzenle-
nen istihdam teşviklerinin sadeleştiril-
mesine yönelik karara yer verildi. Bu 
yönde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 
Koordinasyon Kurulu’nda da özel 
sektörle birlikte çalışma başlatılmıştı. 
İstihdam teşviklerinin olumlu sonuç-
lanıp sonuçlanmadığına yönelik bir 
izleme mekanizması da kurulacak. 

OVP’de, tartışmalı özel istihdam 
bürolarının kendi istihdam ettiği 
kişileri, başka işyerlerinde geçici olarak 
çalışmaya gönderebilmesine yönelik 
düzenlemenin de yapılacağı belirtildi. 
Bu konuda daha önce çıkarılan bir 
yasa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 
tarafından veto edilmişti. Hükümet, 
genç ve kadın istihdamının artırılması 
ile kayıt dışı istihdamın önlenmesinde 
bu yöntemin etkili olacağı görüşün-
de. İşçi sendikaları ise düzenlemenin 
istismara açık olduğu, işçi kiralamanın 
insan hakkı ihlallerine yol açabilece-
ği eleştirileriyle düzenlemeye karşı 
çıkıyor. 

OVP’de, taşeronluk sistemi uygu-
lamalarının da iyileştirileceği kayde-
dildi. Bu konuda kıdem tazminatıyla 
birlikte işleyecek bir taslak Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazır-
lanmıştı. Özellikle kamudaki taşeron 
kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen 
düzenlemeyle alt işveren kullanımının 
kayıtlı ve denetimli ancak daha kolay 

yapılmasına imkan sağlanıyor. Progra-
ma, kıdem tazminatının kaldırılarak bir 
fona dönüştürülmesine yönelik hüküm 
de tekrar konuldu ve bu konuda 
sosyal tarafların uzlaşmasının aranacağı 
belirtildi. Hükümet, kıdem tazminatı-
nın bireysel bir hesapta prim topla-
narak takip edilmesi yönünde planını 
sosyal taraflara sunmuştu. 

Bireylerin mesleki 
niteliklerinin yükseltilmesi 
Programda, bireylerin çalışma 

hayatına yönelik olarak niteliklerinin 
yükseltilmesine yönelik olarak da 
uygulamalara yer verildi. Buna göre, 
mesleki eğitimde bölge ve sektörlere 
yönelik olarak farklılaştırmalar yapı-
lacak. Ayrıca, çocuk sahibi kadınların 
çalışma uygulamalarıyla güncel olarak 
tartışılan iş aile uyumu kriterinin de 
gözetileceği belirtildi.

Başta Ar- Ge alanlarında olmak 
üzere nitelikli işgücünün Türkiye’ye 
kazandırılması için de uygulamalar 
yapılacağı kaydedildi.

Esnek çalışma ile kıdem 
tazminatı fonu mevzuata giriyor
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Cari açığı artıran ürünlere 
caydırıcı yükümlülükler 
geliyor. Türkiye’nin cari 
işlemler açığını artıran 

ürünlerde ithalatı azaltmaya yönelik 
girişimleri genişliyor. Girdi tedarik 
stratejisi, teşvik politikalarında yüksek 
miktarlı ithalat yapılan alanlara 
yapılan yatırımlara özel teşvikler ve 
son olarak Dahilde İşleme Rejimi’ne 
(DİR) yönelik denetim süreçlerinin 
sıkılaştırılmasının ardından, bu kez de 
vergi ve standartlara yönelik kapsamlı 
bir hazırlık yapılıyor.

Edinilen bilgilere göre, hemen 
her sektörde tüketime yönelik ürün 
ya da mamul-yarı mamullere yönelik 
olarak bir hazırlık sürdürülüyor. Girdi 
tedarik sistemi için oluşturulan altyapı 
kullanılarak, Türkiye’de ithaline yöne-
lik koruma uygulandığında iç piyasada 
fiyatların artışı ya da temin edileme-

mesi nedeniyle dengeleri bozmayacak 
ürünler tespit edilecek. Bu ürünlere 
yönelik olarak uluslararası kurallar çer-
çevesinde, vergi uygulamaları müm-
kün olanlara gümrük vergisi, mümkün 
olmayanlara ise başta Avrupa Birliği 
olmak üzere uluslararası geçerliliği ka-

bul görmüş standartlara tam uygunluk 
zorunluluğu getirilecek.

Türkiye’nin standardı düşük elekt-
ronik cihazlar başta olmak üzere, süs 
eşyaları, canlı bitkiler, düşük teknolojili 
plastik eşyalar, kırtasiye ve kırtasiye 
üretiminde kullanılan yarı mamul 
kağıtlar-kartonlar, inşaat malzemeleri, 
laboratuvar-ölçme cihazları, mobilya, 
lamba gibi aksesuar nitelikli eşyalar, 
suni iplikler-elyaflar gibi ürünlerde çok 
ciddi miktarlarda ithalat yaptığı belir-
lendi. Bu ithalatın boyutunun 30 milyar 
dolara yaklaştığı, teknoloji düzeyi 
düşük çoğu ürününün Türkiye’de de 
üretildiği, hatta ürün gruplarında ihra-
cat dahi yapıldığı vurgulandı. Yetkililer, 
alınacak önlemlerle düşük teknolojili 
ürün ithalatı yapan şirketlerin, kısa ve 
orta vadede yatırım yapmayı tercih 
etmelerinin sözkonusu olabileceğini 
vurguladılar.

İthal ikamesi için ek 
önlemler masada

İlk aşamada 
5 milyar dolar

Sözkonusu ürünlere yönelik ön-
lemlerin olumlu etkisinin ilk etapta 
yıllık 5 milyar doları bulabileceği 
tahmin ediliyor. Bu ürün ve ürün 
grupları için, yurt içi fiyatlarını den-
gelemeye yönelik olarak koruma 
inceleme-soruşturma önlemlerin-
den çok, özellikle standart gelişti-
rilmesinin etkin bir alternatif olarak 
ortaya çıkacağı kaydediliyor.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Orta 
Vadeli Program (OVP)’yi 

değerlendirdi. 2023 hedefleri için 
yetersiz de olsa makro ekonomik 
hedefleri gerçekçi, öncelikleri de 
doğru bulduklarını belirten Yorgancılar, 
“Bir tür yeni ithal ikameci büyüme 
stratejisine geçilerek üretime özellikle 
de sanayi üretimine öncelik verilecek 
olması bizleri ümitlendiriyor. Ayrıca, 
daha önce Hükümet programında 
belirlenmiş olan 25 reform alanının 
bu programda da yer aldığı görülüyor. 
Başbakan Yardımcısı Sayın Ali 
Babacan bu alanlara ilişkin bin 250 
eylemin zaman planlaması yapılarak 
kamuoyuna açıklanacağını ifade etti. 
Biz sanayiciler olarak bu eylemlerin 
tanımlanmasında bizleri ilgilendiren 
boyutlarında rol ve görev alabilmeyi 
istiyoruz. Yeter ki takvimlendirme 
planına uyulsun” diye konuştu. 

2015-2017 dönemini kapsayan 
yeni OVP’nin son 10 yılda uygulanan 

ekonomi politikalarının artık gerek 
küresel gerekse ulusal koşullar nede-
niyle yenilenmesi gerektiğini açıkça 
kabul ettiğini vurgulayan Yorgancılar, 
“Enflasyonla mücadelenin, cari açığı 
azaltmanın ve yapısal reformların ön 
plana çıkarılması son derece doğru. 
Sayın Babacan’ın ekonomide dönüşüm 
gereğine işaret etmesi ve bu bağlamda 
para ve maliye politikalarıyla gidilecek 
yolun bittiğini, yapısal reformların şart 
olduğunu vurgulaması son derece hak-
lı. Bizim de söylemlerimizi doğrulayan 
adımları içeriyor” dedi.

Makro ekonomik 
istikrara öncelik
Ekonomi politikalarında reel 

sektörü ve bu bağlamda da bilgi 
toplumunun gerektirdiği yenilikçi 
sanayileşmeyi önceleyen bir dönüşü-
mü yapılması gerektiğine dikkat çeken 
Yorgancılar şöyle devam etti, “Sayın 
Babacan’ın programı sunuş konuşma-
sında sanayicilerin çok ciddi zorluklarla 
karşı karşıya olduğunu söylemesi, tüm 

sektörleri dikkate alarak sanayi lehine 
pozitif ayrımcılık yapılması gereğini 
ima etmesi bizleri mutlu etmiştir. 
Çünkü Türkiye’nin arazi, inşaat ve 
finansal rantlar ile uzun süreli yüksek 
ve sürdürülebilir büyüme gerçekleş-
tirmesi mümkün değildi. Bu alanların 
da artık reel sektör düzeyinde hatta 
daha yüksek oranda vergilendirilmesi 
gerekiyor. Programdan bu durumun 
çok net olarak fark edildiği anlaşılıyor. 
Şimdi beklentimiz sanayi sektörü-
ne pozitif ayrımcılık yapılması. Bu 
çerçevede makro ekonomik istikrara 
öncelik verilmesi son derece yerinde. 
Ancak makro ekonomik istikrardan 
öncelikle düşük değil gerçekçi kur ve 
düşük enflasyon anlaşılmalıdır. Dahilde 
İşleme Rejimi uygulamasının gözden 
geçirilecek olması da son derece 
yerindedir. Ayrıca gerçek sanayiciler 
ve yenilikçi sanayi ürünleri üreten 
firmalara kurumsal vergisi teşviki 
sağlanmalı, vergi oranı yüzde 15’e 
düşürülmelidir.”

Yorgancılar’dan 
OVP’de sanayi uyarısı

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “OVP, Türkiye’nin 
ekonomide yeni bir kulvarda sanayi ağırlıklı olması gerektiğini teyit etti” dedi.
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IMF’nin Dünya Ekonomik 
Görünüm Raporu yayımlandı. 
Küresel ekonomiyi gölgeleyen 
risklere dikkati çeken IMF, en 

son temmuzda güncellenen 2014 yılı 
küresel büyüme beklentisini yüzde 
3,4’den yüzde 3,3’e çekti. Benzer 
şekilde, gelecek yıla ilişkin büyüme 
beklentisi de yüzde 4’den yüzde 3,8’e 
indirildi. Nisanda yayımlanan IMF 
raporunda, bu yılki büyüme tahmini 
yüzde 3,6, gelecek yılınki ise yüzde 3,9 
olarak belirtilmişti.

Aşağı yönlü revizyonlara, ABD, 
Avro Bölgesi ve Japonya ekonomileri-
nin 2014’ün ilk yarısında beklenenden 
zayıf bir iyileşme göstermesinin neden 
olduğunu ifade eden rapor, artan jeo-
politik ve finansal risklerin de büyüme 
beklentilerini olumsuz etkilediğini 
ortaya koydu. Rapor, gelişmekte olan 
ülke ekonomilerinin ise beklentilerin 
altında kalan iç talep nedeniyle zayıfla-
dığını vurguladı.

Hem gelişmiş, hem de gelişmekte 
olan ülkelerin büyüme hızının yavaş-
lamasını orta vadeli riskler arasında 
gösteren IMF, ülkelere ekonomiyi 
destekleyecek ve büyümeyi hızlan-
dıracak reformlara öncelik vermesi 
çağrısında bulundu. Bu reformların 
büyümenin sürdürülebilirliği açısından 

da büyük önem taşıdığını belirtilen 
raporda, gelişmiş ülkelerin iyileşmeyi 
desteleyecek para politikalarına ve 
mali düzenlemelere devam etmesi 
tavsiye edildi.

Zamanından önce gerçekleştirile-
cek parasal normalleşmeden kaçı-
nılması gerektiğini dile getiren IMF, 
birçok ülkenin altyapı yatırımlarını 
artırarak iç talebi canlandırabileceğini 
öngördü.

Krizden kalan yüksek borçların da 
büyümeyi sınırlayan etkenlerden biri 
olduğu kaydedilen raporda, finansal 
piyasaların yüksek hisse senedi fiyatları 
ve düşük değişkenlik oranlarıyla daha 
iyimser şartlara sahip olduğu ancak 
bunun yatırımları henüz artırmadığı 
değerlendirmesi yapıldı. IMF, ayrıca 
piyasaların riski değerinden düşük 
seviyede fiyatlandırarak, ekonomiyi 
çevreleyen belirsizlikleri özümsemedi-
ği eleştirisine yer verdi.

Büyüme beklentileri 
revize edildi
IMF, gelişmiş ülkeler için bu yıl 

öngörülen büyüme oranı yüzde 1,8’de 
sabit tutarken, Temmuz ayında 2,4 ile 
yukarı yönlü revize edilen 2015 yılı 
büyüme beklentisini tekrar Nisan’daki 
seviyesi olan yüzde 2,3’e çekti.

Yükselen piyasalar ve gelişmekte 
olan ekonomiler için büyüme beklen-
tisi ise bu yıl için yüzde 4,6’dan yüzde 
4,4’e gelecek yıl için ise yüzde 5,2’den 
yüzde 5’e indirildi. Nisan’daki raporda 
ise bu oranlar sırasıyla yüzde 4,9 ve 
yüzde 5,3 olarak verilmişti.

Türkiye’nin büyümesi
Raporda Türk ekonomisine ilişkin 

gözlemlere de yer verildi. IMF’in 
beklentilerine göre, Türkiye 2014 ve 
2015 yıllarında yüzde 3 büyüyecek. 
Bu yılki büyümede kamu yatırımları ve 
harcamalarının yanı sıra artan ihracat 
etkili olacak. Büyüme gelecek yıl ise 
son dönemdeki genişleyici politikaların 
etkisiyle özel tüketim ve harcamalarla 
desteklenecek.

Raporda, Türkiye’deki enflasyon 
beklentilerinin de yukarı yönlü revize 
edildiği görüldü. Bunun artan gıda 
fiyatları ve değer kaybeden Türk 
lirasından kaynaklandığını kaydeden 
IMF raporu, ülkede uygulanan para 
politikalarının enflasyon hedefiyle 
örtüşmediğini ileri sürdü.

IMF, Türkiye’nin ulusal tasarrufları 
artıracak, kamu duruşunu sağlamlaş-
tıracak ve nominal çapanın yeniden 
tesis edilmesine yardımcı olacak politi-
kalar izlemesi gerektiğini savundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel ekonomideki dengesiz iyileşmenin 
devam ettiği gerekçesiyle büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

IMF: Türkiye yüzde 3 büyüyecek
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BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
Bütçe, 2013 yılı Ocak-Eylül döneminde 4,5 milyar TL açık 

verirken, 2014 yılı Ocak-Eylül döneminde 11,9 milyar TL açık 
vermiştir. Aynı dönemde bütçe gelirleri yüzde 8,1 oranında 
artarak 313 milyar 504 milyon TL, bütçe giderleri ise, yüzde 
10,5 oranında artarak 325 milyar 435 milyon TL olarak ger-
çekleşmiştir.

2014 yılı Ocak-Eylül döneminde vergi gelirleri, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 oranında artarak 258 
milyar 651 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Faiz hariç giderler 
yüzde 14,5 oranında artarak, 287 milyar 166 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. 2013 yılı Ocak-Eylül döneminde 39 milyar 
344 milyon TL faiz dışı fazla verilmişken, bu yılın aynı döne-
minde 26 milyar 339 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

Aylar
Reel Kesim 

Güven Endeksi
Tüketici Güven 

Endeksi*
2013
Eylül 108,5 72,1
Ekim 107,5 75,5

104,5 77,5
102,1 75

2014
Ocak 101,4 72,4

104,6 69,2
Mart 108,6 72,7
Nisan 112,7 78,5

113,3 76,0
Haziran 110,7 73,7
Temmuz 109,0 73,9

106,8 73,2
Eylül 107,6 74,0

*2004-

Reel Kesim Güven Endeksi; Eylül , 0,8 puan artarak 107,6 seviyesinde 
.

Tüketici Güven Endeksinde, 2014 Eylül , yüzde 1,0
artarak 74,0 seviyesine . Eylül endeksteki genel ekonomik durum beklenti
endeksi, yüzde 2,3 artarak 102,1 n

seyrinin bir ön
göstermektedir.

Bütçe, Ocak-Eylül döneminde 4,5 milyar TL , 2014 Ocak-Eylül 
döneminde 11,9 milyar TL yüzde 8,1
artarak 313 milyar 504 milyon TL, bütçe giderleri ise, yüzde 10,5 325 milyar 
435 milyon TL
2014 Ocak-Eylül döneminde vergi gelirleri, yüzde 
7,7 artarak 258 milyar 651 milyon TL . Faiz hariç giderler
yüzde 14,5 o artarak, 287 milyar 166 milyon TL olarak 2013
Ocak-Eylül döneminde 39 milyar 344 milyon TL faiz
döneminde 26 milyar 339

Milyon TL Ocak-Eylül
%)2013 2014

Bütçe Giderleri 294.541 325.435 10,5
Faiz Hariç Giderler 250.703 287.166 14,5
Faiz Giderleri 43.838 38.269 -12,7

Bütçe Gelirleri 290.046 313.504 8,1
Vergi Gelirleri 240.263 258.651 7,7

Bütçe Dengesi -4.494 -11.930 -165
39.344 26.339 -33,1

Kaynak: BUMKOKaynak: BUMKO

Cari işlemler açığı, 
2014 yılının 
Ağustos ayında 
2.768 milyar 

dolar ve Ocak-Ağustos 
döneminde geçen yılın 
dönemine göre 16 milyar 
199 milyon dolar azalarak 
29 milyar 586 milyon 
dolara geriledi. 12 aylık 
kümülatif değerde ise, seyrini 
koruyarak 48.869 milyar 
dolar ile beklentilerin altında 
gerçekleşti. Bu arada cari işlemler açığı 
Temmuz’da 2,63 milyar dolardan 2,65 
milyar dolara revize edildi.

Merkez Bankası açıklamasında, 
“Bu gerilemede, ödemeler dengesi 
tablosundaki dış ticaret açığının 13.86 
milyar dolar azalarak 40.82 milyar 
dolara düşmesi, net hizmet gelirlerinin 
1.7 milyar dolar artarak 16.53 milyar 
dolara yükselmesi ve gelir dengesi 
açığının 836 milyon dolar azalarak 
5.82 milyar dolara gerilemesi etkili 
olmuştur” görüşüne yer verildi.

Sermaye ve finansman 
hesaplarından yurtiçi doğrudan 
yatırımlar 2014 yılı Ocak-
Ağustos döneminde gayrimenkul 
yatırımlarındaki büyük artışında 
etkisiyle yüzde 9,8 oranında artarak 
8,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

2014 yılı Ağustos ayında 
yapılan ham petrol ve doğalgaz 
çıkarımlarındaki yatırımların da 
etkisiyle 2014 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde Yurtdışı doğrudan 
yatırımlar ise, yükselişini sürdürerek 4 
milyar dolar seviyesine ulaştı.

Turizm gelirleri bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 1 milyar 127 milyon 
dolar tutarında artarak 19 milyar 18 

milyon dolara, turizm giderleri 
de 337 milyon dolar tutarında 
artarak 3 milyar 438 milyon 
dolara ulaştı.

2014 yılı Ağustos ayında 
portföy yatırımlarında 1,7 
milyar dolar olarak sermaye 
çıkışı gerçekleşti.

Cari açığın finansmanında 
etkin olan net hata noksan 
miktarı 2014 yılı Ağustos 
ayında 817 milyon dolar, 12 
aylık kümülatif 11,8 milyar 

dolar olarak kaydedildi. Kaynağı belli 
olmayan para girişi 8 aylık dönemde 
ise 9.12 milyar dolar olarak  kayıtlara 
geçti.

Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçinde 
yaptıkları net yatırımlar, bir önceki yılın 
Ocak-Ağustos dönemine göre 773 
milyon dolar artarak 8.64 milyar dolara 
yükseldi.

Cari açık beklenti altında

de ise, 

-

8,6 milyar dolar 
-

2014 y

(Milyon Dolar) Kümülatif
2014 2013 2014

-2.434 -2.768 -48.869
SERMAYE- -7 1.951 37.114

538 -991 8.242
1.930 -1.739 18.901
1.533 6.572 14.577
-3.994 -1.885 -4.543

Net Hata ve Noksan 2.441 817 11.755
Kaynak: TCMB

58.560

59.312

61.436

61.555

65.061

64.250

62.499

60.186
56.961

52.874

52.172

48.535

48.869

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

 

Ağustos ayında 3.2 milyar dolar açık vermesi beklenen cari işlemler dengesi, 2.8 
milyar dolar açık verdi. Cari açık Ocak-Ağustos döneminde 29.6 milyar dolar oldu
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Türkiye genelinde işsizlik 
oranı Haziran, Temmuz, 
Ağustos aylarını kapsayan 
Temmuz döneminde yüzde 

9.8 ile yeniden iki haneye dayandı.
Türkiye İstatistik Kurumu 

Temmuz dönemi işsizlik rakamları 
açıkladı. Temmuz döneminde işsizlik 
oranı bir önceki döneme göre 
0.7 puan artarak yüzde 9.8 olarak 
gerçekleşti. Bir önceki dönem işsizlik 
yüzde 9.1’di. Tarım dışı işsizlik 
oranı yüzde 11,1’den yüzde 12’ye 
yükselirken mevsimden arındırılmış 
işsizlik oranı yüzde 9,9’dan yüzde 
10,4’e yükseldi.

5 yılın zirvesinde
İşsiz sayısı da arındırılmış verilerde 

3 milyonu geçti. Arındırılmış verilerde 
işsiz sayısında en son 5 yıl önce 
Ekim 2009’da 3 milyon aşılmıştı. 
Ekim 2009’da tüm dünya kriz 
dönemindeydi. Türkiye de bu krizin 
etkilerinden payını alıyordu. Böylece 
5 yıl sonra mevsim etkilerinden 
arındırılmış verilerle yeniden kriz 
dönemi rakamlarına ulaşılmış 
oldu. Temmuz verileri Türkiye 
ekonomisinin üçüncü çeyrekteki 
beklenen büyümesinin de işsizliği 
düşürmeye yetmediğini ortaya koydu.

İŞKUR verilerinden derlenen 
bilgilere göre, Eylül ayında İŞKUR’a 
kayıtlı işgücü sayısı geçen yılın aynı 
ayına göre 398 bin 829 kişi artarak 4 
milyon 574 bin 888 kişi oldu. Kuruma 
kayıtlı işsiz sayısı da 61 bin 296 kişi 
artarak, Eylül ayında 2 milyon 515 bin 
320 kişiye ulaştı.

Kayıtlı işgücü sayısı yüzde 2,50 

oranında artarken, kayıtlı işsiz sayısı 
da yüzde 9,55 oranında arttı. Eylül’de 
toplam 279 bin 401 kişi İŞKUR’un 
sunduğu iş fırsatlarından yararlanmak 
için başvurdu.

Öte yandan başvuranlardan 197 
bin 488 kişi işsiz, 81 bin 885 kişi şu an 
çalışmakla beraber daha iyi şartlarda 
iş arayanlar ve 28 kişi de emekli.

Kuruma başvurular geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 10,38 oranında 
arttı. Söz konusu ayda 100 bin 856 
kişi işe yerleşti. Bunun 742’si kamuda, 
66 bin 225’i de özel sektörde 
çalışmaya başladı. 

Başvurular 15-24 yaş 
aralığında
Kuruma Eylül’de başvuranların 

yüzde 42,67’si kadın işgücü olarak 
kayıtlara geçti. Eğitim durumuna göre 
incelendiğinde başvuruların yüzde 
58,50’si lise altı, yüzde 23,78’i lise ve 
dengi okullu, yüzde 15,14’ü lise üstü 
eğitim mezunu ve yüzde 2,58’i ise 
okuryazar olmayanlardan oluşuyor. Ay 
Bbaşvuranların yüzde 25,80’i, 15-24 
yaş arasında yer alıyor. 

Eylül’de alınan açık işler, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 36,51 oranında 
artarak 161 bin 296 oldu. 

Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri 
TEMMUZ  2014 Toplam Erkek Kadın
15 yaş ve daha yukarı yaştakiler
Nüfus (Bin kişi) 57.021 28.162 28.859
İşgücü (Bin kişi) 29.276 20.374 8.903
İstihdam (Bin kişi) 26.410 18.573 7.837

Tarım 5.914 3.119 2.794
Tarım dışı 20.496 15.453 5.043

İşsiz (Bin kişi) 2.867 1.801 1.065
İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 27.745 7.789 19.956
İşgücüne katılma oranı (%) 51,3 72,3 30,8
İstihdam oranı (%) 46,3 65,9 27,2
İşsizlik oranı (%) 9,8 8,8 12,0
Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,0 10,2 17,2
15-64 yaş grubu
İşgücüne katılma oranı (%) 56,0 77,7 34,2
İstihdam oranı (%) 50,4 70,7 30,0
İşsizlik oranı (%) 10,0 9,0 12,2
Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,1 10,2 17,3
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%) 18,2 17,3 20,1

İSTİHDAMIN GELİŞİMİ (Bin kişi, 15+ yaş)
Temmuz 2014 SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM
Erkek 4.069 3.119 1.820 9.565 18.573
Kadın 1.174 2.794 95 3.774 7.837
Toplam 5.243 5.914 1.915 13.338 26.410

Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri 
TEMMUZ  2014 Toplam Erkek Kadın
15 yaş ve daha yukarı yaştakiler
Nüfus (Bin kişi) 57.021 28.162 28.859
İşgücü (Bin kişi) 29.276 20.374 8.903
İstihdam (Bin kişi) 26.410 18.573 7.837

Tarım 5.914 3.119 2.794
Tarım dışı 20.496 15.453 5.043

İşsiz (Bin kişi) 2.867 1.801 1.065
İş gücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) 27.745 7.789 19.956
İşgücüne katılma oranı (%) 51,3 72,3 30,8
İstihdam oranı (%) 46,3 65,9 27,2
İşsizlik oranı (%) 9,8 8,8 12,0
Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,0 10,2 17,2
15-64 yaş grubu
İşgücüne katılma oranı (%) 56,0 77,7 34,2
İstihdam oranı (%) 50,4 70,7 30,0
İşsizlik oranı (%) 10,0 9,0 12,2
Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,1 10,2 17,3
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (%) 18,2 17,3 20,1

İSTİHDAMIN GELİŞİMİ (Bin kişi, 15+ yaş)
Temmuz 2014 SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM
Erkek 4.069 3.119 1.820 9.565 18.573
Kadın 1.174 2.794 95 3.774 7.837
Toplam 5.243 5.914 1.915 13.338 26.410

İşsizlik çift haneye dayandı
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, ihracat 
artışının, cari açığın 

ve işsizliğin panzehirinin ‘sanayi’ 
sektöründe olduğunu belirterek, 
“Ekonomi politikası yapımcılarının 
sanayi sektörünün bu çok işlevli 
konumu dikkate alarak yeni bir 
sanayileşme ve teşvik vizyonu 
hazırlamalarını bekliyoruz” dedi.

Ağustos ayı ödemeler dengesi ve 
istihdam verilerinin yayınlanmasının 
ardından bir değerlendirme 
yapan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, Ocak-Ağustos 
dönemi cari açığının geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 35 
oranında gerileyerek 29,5 milyar 
dolar olduğunu ve yıllık bazda cari 
açığın 48,8 milyar dolar olarak 
gerçekleştiğini hatırlattı. Ender 
Yorgancılar, “Bu tek başına olumlu 
bir gelişme. Ancak bu iyileşmenin 
oldukça yüksek yan etkileri olmuştur. 
Nitekim bu yıl için büyüme hedefi 
yüzde 5’ten yüzde 3,3’e çekilirken, 
işsizlik de çift haneli rakamlara 
dayanmıştır. Türkiye’nin “kırk katır 
mı, kırk satır mı” noktasına gelen 

büyüme-cari açık ikileminden 
kurtulması gerekiyor” diye konuştu.

Finansman kalitesine dikkat
Ocak-Ağustos döneminde cari 

açığın yüzde 43’ünün sıcak para, 
yüzde 29’unun doğrudan yabancı 
yatırımlar, yüzde 24’ünün ise dış 
borç ve kredilerle finanse edildiğine 
dikkat çeken Yorgancılar “Cari 
açığın finansman kalitesi oldukça 
düşük. Hala ekonomiyi taşıma 
suyla döndürüyoruz. Ayrıca bu 
dönemde ülkemize cari açığın yüzde 
30’u oranında yani 9 milyar dolar 
düzeyinde kaynağı belli olmayan 
(net hata ve noksan) para girişi 
yaşanmıştır. Bu olmasaydı ülkenin 
döviz rezervlerinde gerileme olacak, 
kurlarda daha yüksek dalgalanmalar 
görülebilecekti” uyarısında bulundu.

Yedi aylık rakamlar tabloyu 
ortaya koyuyor
Türkiye’de cari açığın 

ancak büyüme hızı düşürülerek 
azaltılabildiğini ifade eden Yorgancılar, 
bunun da sanayi üretimini ve 
istihdamını olumsuz yönde 
etkilediğini kaydetti. 2014’ün ilk 
sekiz ayında sanayicinin önünü 

göremediğini ve sektörün üretiminin 
sürekli zik-zak çizdiğini belirten 
Yorgancılar, şunları söyledi:

“Bu durum sanayi sektöründe 
istihdamın da Nisan ayından itibaren 
gerilemesine neden olmuştur. 
Dolayısıyla 2014 yılının ilk 7 ayındaki 
ülke genelindeki işsizlik oranlarının 
geçen yılın aynı aylarına göre yüksek 
olmasında sanayi sektöründeki 
olumsuz gelişmelerin de rolü 
olmuştur. Bu yıl Türkiye cari açığını; 
üretimi artırmaktan daha çok 
tüketimi kısarak gerçekleştirmektedir.  
Türkiye’nin cari açığını üretimini, 
daha çok da nitelikli imalat sanayi 
üretimini arttırarak azaltması 
gerekmektedir. Tarımda istihdamın 
gerilediği, hizmet sektöründe 
istihdam artışının yavaşladığı bir 
durumda işsizlikle mücadelede 
sanayi yatırımları ve üretim artışı 
çok kritik bir noktaya gelmiştir. 
Dolayısıyla ihracat artışının da, cari 
açığın da, işsizliğin de panzehiri sanayi 
sektöründedir. Ekonomi politikası 
yapımcılarının sanayi sektörünün bu 
çok işlevli konumu dikkate alarak 
yeni bir sanayileşme ve teşvik vizyonu 
hazırlamalarını bekliyoruz.”  

Cari açığın da, işsizliğin de
panzehiri sanayileşme
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
doğalgaz ve elektriğe kur 

artışları nedeniyle yapıldığı açıklanan 
zamları yüksek bulduğunu açıkladı. 
Sanayiciyi zor günlerin beklediğini 
kaydeden Yorgancılar, sanayiciye 
‘pozitif’ ayrım önerisinde bulundu. 
Yorgancılar, “EBSO olarak yeni bir 
yol öneriyoruz. Önerimiz, hem dış 
rekabette güç kaybını önlemek hem 
kayıtdışılıkla mücadele etmek hem de 
kümelenme stratejisi için potansiyelleri 
artırmak amacıyla organize sanayi 

bölgeleri (OSB) bünyesindeki 
işletmelerin enerji zammından 
muaf tutulmasıdır. OSB’lerdeki 
sanayiciye sağlanacak bu avantaj; 
üretim, istihdam ve ihracata yapacağı 
katkılarla verilenden daha fazlasını geri 
ödeyecektir” dedi.

Doğalgaz ve elektriğe Ekim ayı 
başından itibaren geçerli olmak üzere 
yüzde 9 oranındaki zamların ardından 
bir değerlendirme yapan EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
“Kur artışları nedeniyle yapıldığı 
açıklanan zamların oranı oldukça 
yüksek olmuştur” dedi. 

Zam oranının yüksekliğinin zamların 
geciktirilmesiyle de ilgisine değinen 
Yorgancılar, “Bu gelişme ekonomide 
yeni bir olumsuz sarmal yaratacaktır. 
Çünkü enerji maliyetlerindeki artış 
önce enflasyonu artıracak bu da 
faizlerde artışı tetikleyebilecektir. 
Diğer taraftan artan enflasyon ücret 
taleplerini yukarıya çekerek işgücü 
maliyetlerini de yükseltecektir. Böylece 
hem enerji, hem finansman hem de 
işgücü maliyetleri artacak olan sanayici 
iç ve dış piyasalarda rekabet etmekte 
zorlanacaktır. Sanayiciyi zor günler 
bekliyor” diye konuştu.

EBSO’dan sanayiciye 
enerjide pozitif 
ayrımcılık talebi 
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Böylesi bir ortamda kur artışlarının 
sanayi ürünleri ihracatı için avantaj 
sağlayacağının sık sık vurgulandığına 
dikkat çeken Ender Yorgancılar, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böylesi yorumlar yapılırken 
çok dikkatli olunmalıdır. Her ne 
kadar son aylarda kurlarda bir artış 
yaşansa da 2013 yılı Ağustos-Ocak 
dönemine göre ÜFE bazlı reel kur 
2014 yılının aynı döneminde yüzde 
7 dolayında gerilemiştir. Yani yılın 
geçen 8 ayında kurlar ihracatçıya 
avantaj değil dezavantaj getirmiştir. 
Ayrıca enerji fiyatlarındaki artış ve yan 

etkileri sonrasında ihracatçı neredeyse 
kapanan bir Ortadoğu pazarı ve 
gerileyen bir Euro ile de yaşamak 
zorunda kalacaktır. Bu gelişmeler 
sanayiciyi yerli yerine yeniden daha 
fazla ithal girdiye yönlendirecek ve 
böylece ihracat içindeki net ulusal 
katma değer azalacaktır. Konjonktür 
yeni yollar bulunmasını gerektiriyor.”

Yeni bir yol önerisi 
Böylesi zorlu bir ortamda hem 

üretim ve ihracat yapan hem de 
milyonlarca insana iş imkanı sunan 
sanayiciye pozitif ayrımcılık yapılması 
çağrısında bulunan EBSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Yorgancılar, “EBSO 
olarak kamuoyuna yeni bir yol 
önermek istiyoruz. Önerimiz, Hem 
dış rekabette güç kaybını önlemek 
hem kayıtdışılıkla mücadele etmek 
hem de kümelenme stratejisi için 
potansiyelleri artırmak amacıyla 
OSB bünyesindeki işletmelerin 
enerji zammından muaf tutulmasıdır. 
OSB’lerdeki sanayiciye sağlanacak bu 
avantaj üretim, istihdam ve ihracata 
yapacağı katkılarla verilenden daha 
fazlasını geri ödeyecektir. Bu konuda 
Hükümetimizin anlayışlı davranacağını 
ümit ediyoruz” dedi.

Elektrik ve doğalgaza büyük zam
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, elektrik ve doğalgaza 

1 Ekim’den itibaren yüzde 9 zam yapıldığını açıkladı. Zammın gerekçesi ise hem 
dolardaki artış hem de yağışların azlığı... Öte yandan EPDK, söz konusu elektrik 
zammının sanayide yüzde 6.1 olarak uygulanacağını duyurdu.

Yıldız, “Enerji maliyetlerimizin çok fazla arttığını ve bahsettiğiniz gibi bugün 
doların  2,28’leri - 2,29’ları gördüğünü biliyoruz. Enerji sektörü için doların 
değerinin artmış olması çok önemli bir dezavantaj. Türkiye son 24 aydır bu 
yana herhangi bir fiyat artışına gitmedi. Onu yerli kaynaklarımızla, su ve rüzgar 
kaynaklarımızla telafi etmeye çalıştık. Ancak bu yıl içerisinde su rejimindeki 
düzensizlikler ve yağış azlığı bizi bunları dengelemeyecek bir noktaya da getir-
miş bulunuyor. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında önümüzdeki aydan başlamak 
kaydıyla Ekim, Kasım ve Aralık aylarını içermek kaydıyla yüzde 9’luk bir fiyat 
artışına gidiyoruz” dedi.

Elektrikte sanayiye zam yüzde 6.1 
Öte yandan Bakan Yıldız’ın açıklamasının ardından bir açıklama da Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) geldi. EPDK, konutlarda kullanılan 
elektriğin fiyatını yüzde 9.0, sanayide kullanılan elektriğin fiyatını yüzde 6.1 
artırdı. EPDK’dan yapılan açıklamaya göre, tek zamanlı “mesken tarifesi” yüzde 
9.0 arttırılarak kWh başına 31.0484 kuruşa yükseltildi. Tek zamanlı iletim gerilim 
seviyesinden bağlı sanayi tarifesi de yüzde 6.1 artışla, vergi ve fonlar hariç elekt-
rik fiyatı kWh başına 19.2823 kuruşa çıkarıldı.

Buna göre, tek zamanlı 4 nolu ticarethane tarifesine de yüzde 9.27 zam 
yapılarak kWh başına fiyatı vergi ve fonlar hariç 31.3156 kuruşa yükseltildi. 

Bu arada zammın yüzde 5’lik bölümünün döviz kurundaki artışlardan 
kaynaklandığı, yüzde 4’lük kısmın ise kayıp ve kaçak bedellerinden geldiği ileri 
sürüldü.

Zamların enflasyona etkisi 
Ekim ayından itibaren elektrik ve doğalgazda yüzde 9 oranındaki fiyat 

artışının enflasyona doğrudan etkisinin yaklaşık 0.4 puan artırıcı yönde olması 
bekleniyor. Reuters’ın sekiz ekonomistten aldığı beklentilere göre, enerji zam-
larının doğrudan etkisinin 0.41 puan olması beklenirken, dolaylı etkilerle birlikte 
yıl sonu enflasyonuna katkının 0.5-1 arasında olacağı öngörülüyor. Bankacılar 
elektrik fiyatlarının tüketici enflasyonu üzerindeki ağırlığını yaklaşık yüzde 3, 
doğalgaz fiyatlarının ağırlığını ise yüzde 1.5 olarak hesaplıyorlar. 



HABER

20 EKİM  2014

Kobani’de yaşanan savaşı 
protesto ile başlayıp 
Türkiye geneline yayılan 
şiddet olayları nedeniyle 

olağanüstü toplanan İzmir iş dünyası 
ve sendikalar, kamuoyuna ortak 
çağrıda bulunarak, “Gün, ayrışma 
değil kaynaşma günüdür” çağrısında 
bulundu. 

İzmir Ticaret Odası’nda 
düzenlenen toplantıda bir araya gelen 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Işınsu Kestelli, Ege İhracatçı 
Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri 
Ünlütürk, Deniz Ticaret Odası İzmir 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Öztürk, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği Başkanı Zekeriya 
Mutlu, Ege Sanayici ve İşadamları 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Güçlü, Ege Genç İşadamları 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Seda 
Kaya, Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği İzmir Şubesi Başkanı Ümit 
Ülkü, Türk- İş 3. Bölge Temsilcisi 

H. Hüseyin Karakoç, Hak – İş İzmir 
İl Temsilcisi Hamiyet Boyacı, TİSK 
İzmir İl Temsilcisi Doğan İnceman 
ve DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş 
Sarı tarafından ortak bir açıklama ile 
sağduyu çağrısı yapıldı.

Açıklama metni şöyle:
“Suriye’nin Kobani bölgesindeki 

çatışmalar nedeniyle ülkemiz 
kentlerinde ve sokaklarında yaşanan 
şiddet olaylarını, büyük üzüntü ve 

endişe ile izliyoruz. Aynı olaylar ne 
yazık ki güzel İzmir’de de yaşandı. 

40’a yakın vatandaşımızın hayatını 
kaybettiği olaylarda, dükkânlar 
yağmalandı, okullar başta olmak üzere 
kamu binaları kullanılamayacak kadar 
zarar gördü. Tüm bu şiddet olaylarını 
kınıyoruz.

Elbette, Anayasal bir hak 
olan gösteri ve yürüyüş hakkının 
kullanılması herkesin hakkıdır, bu 
hakkın kullanılması demokrasilerin 
vazgeçilmezidir, demokratik hakların 
kullanılmasının engellenmesi söz 
konusu olamaz. Ama bu demokratik 
hakların kullanılmasının kamu düzeni, 
mal ve can güvenliğini tehlikeye atan 
şiddet eylemlerine dönüşmesi kabul 
edilemez.

Bu olaylar hepimize sokakta 
yaşanan şiddetle birlikte 
bizi bir ülke ve bir millet 
yapan değerler etrafındaki 
birlikteliğimizin yıpratılmaya 
çalışıldığını göstermektedir. 
Semtlerin, mahallelerin, sokakların 
ayrılmasının da ötesinde, bir 
işyeri yemekhanesinde farklı 
görüşlerin farklı masalarda oturup 

Gün, ayrışma değil
        kaynaşma günüdür

     İzmir’in kanaat 
önderleri olarak bizler, 
kendisinde söz söyleme 
yetkisi gören herkesi 
ortamı sakinleştirici ve 
yatıştırıcı bir söylem 
kullanmaya, tüm 
üyelerimizi, İzmirlileri 
ve halkımızı sağduyu ile 
hareket etmeye davet 
ediyoruz.
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ayrışmaya başlaması, ülkemizin 
duygu coğrafyasında derin çatlaklar 
oluşabileceğine dair çok büyük bir 
tehlikenin sinyalidir.

Oysa bizim ayrışmaya değil 
aksine her zamankinden daha fazla 
kaynaşmaya ihtiyacımız var. Gün 
ayrışma değil, kaynaşma günüdür. 
Yumruk sıkan ele değil, tokalaşan 
ele ihtiyacımız var. Ötekileştirmeye 
değil kucaklaşmaya ihtiyacımız var. 
Yakılan değil yapılan okula ihtiyacımız 
var. Herkesi, karşısındakini anlamaya 
ve dinlemeye davet ediyoruz. 
Dinlemeden harekete geçmenin 
etkisinin karşı tepkiyi doğuracağı 
unutulmamalı. Farklı düşünceleri 
çatıştırarak değil bunları birleştirerek 
yaratacağımız sinerjiyi ülkemiz ve 
halkımızın yararına dönüştürmeliyiz. 
Bizim için vazgeçilmez olan ülkemizin 
birlik ve bölünmez bütünlüğünün 
korunmasıdır.

Hepimizin isteği huzur, istikrar 
ve barıştır. Bunu sağlamak için 
de izleyeceğimiz ilkemiz Büyük 
Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada 
barış” sözüyle ortaya koyduğu 
düşüncedir. Bunun için de her şeyden 
önce tüm tarafların söylemlerinde, 
açıklamalarında çok daha dikkatli 
olup, toplumsal gerilimi arttıracak, 
çatışmalara neden olabilecek söylem 

ve eylemlerden kaçınmasıdır. 

Toplumsal barış için yumuşak bir siyasi 
üslup kullanılması, siyasetçilerin de 
sağduyulu ve duyarlı hareket etmesi 
gerekiyor.

Bugün her ne kadar olaylar bir 

parça durulmuş olsa da toplumda bir 
gaz sıkışmasını andıran bir gerilim, bir 
enerji birikimi olduğu gerçeğini de 
göz ardı etmemeliyiz. Bu enerjinin 
kötü şekilde boşalmasını, toplumsal 
hayatımızda derin fay kırıklarına yol 
açacak kırılmaların yaşanmaması için 
de söylemlerin yumuşatılması ve 
gerilimden uzak durulması gerekiyor. 
Aynı zamanda, bu olayların ekonomik, 
sosyolojik ve psikolojik nedenleri 
analiz edilmeli ve bu nedenleri 
ortadan kaldıracak çalışmalara hemen 
başlanmalıdır.

Ülkemiz ekonomisinin temelini 
oluşturan işveren ve işçi kesimlerinin 
temsilcileri olarak enerjimizin şiddet 
olaylarına değil, üretime, ekonomik 
kalkınmaya ve büyümeye harcanması 
gerektiğine inanıyoruz. Daha çok 
üretip, daha hızlı kalkındığımız zaman 
bu tip olayların nedenlerinden olan 
işsizliğin azaltılmasında, düşük eğitim 
seviyesinin yükseltilmesinde yol 
alabiliriz.

Yıllardır demokrasi ve hoşgörünün 
simgesi olmuş güzel İzmir’in, bundan 
sonra da aynı hoşgörü kültürü ve 
demokratik anlayışın yaşandığı kent 
olmasını, İzmirlilerin de bu değerlere 
geçmişte olduğu gibi bugün de sahip 
çıkmasını, İzmirlilik ruhu ile hareket 
etmesini istiyoruz. 

    Ülkemiz 
ekonomisinin temelini 
oluşturan işveren ve işçi 
kesimlerinin temsilcileri 
olarak enerjimizin 
şiddet olaylarına değil, 
üretime, ekonomik 
kalkınmaya ve 
büyümeye harcanması 
gerektiğine inanıyoruz. 
Daha çok üretip, daha 
hızlı kalkındığımız 
zaman bu tip olayların 
nedenlerinden 
olan işsizliğin 
azaltılmasında, düşük 
eğitim seviyesinin 
yükseltilmesinde yol 
alabiliriz.
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TTIP’nin özel sektör 
açısından önemi
TTIP’nin, dünya ekonomisinde 

rekabetçiliği arttıracağı; diğer tüm 
önemli ekonomiler gibi Türkiye 
ekonomisine de bu yönde yeni 
şartlar getireceği düşünülmektedir. 
Türkiye ekonomisi TTIP’nin 
getireceği her türlü iddialı hedefi 
gerçekleştirebilecek konumda olup, 
özel sektörümüz, bugün geldiği nokta 
itibariyle, TTIP gibi bir anlaşmanın 
yaratacağı yoğun rekabet ortamının 
gereklerini yerine getirecek 
kapasiteye sahiptir.

Bu kapsamda, belirlediği ihracat-
ithalat politikaları, idare etmekte 
olduğu yatırım, teşvik ve sübvansiyon 
düzenlemeleri ve müzakere etmiş/
etmekte olduğu STA’lardan kazandığı 
yetkinliklerle, Ekonomi Bakanlığı, 
TTIP’nin getirilerine adapte olma 
sürecinde gerekli olabilecek tüm 
araçlara sahip olup; her sektöre 
ihtiyacı olan desteği sağlamaya 
hazırdır.

Yatırımların ve ticaretin ekonomik 
kalkınmanın özünü oluşturduğu 
günümüzde, merkezine bu iki 
olguyu almış olan TTIP’ye dahil 
olma sürecinde, özel sektörün ABD 
pazarına girişte karşılaştığı engellerle 
ve sorunlarla ilgili Bakanlığımızı 
bilgilendirmesi büyük önem arz 
etmektedir. 

Öte yandan, TTIP 
müzakerelerinin tamamlanması 

hedeflenen 2015 yılı aynı zamanda 
Türkiye’nin G-20’ye başkanlık 
edeceği bir yıl olacaktır. Dünyanın en 
büyük 20 ekonomisinin liderlerinin 
bir araya gelerek ekonomi 
politikalarına yön verdiği, ülkelerinin 
ekonomik planları ve öncelikleri ile 
dünya ekonomisini şekillendirdiği 
G-20 platformunda, 2015 yılında, bu 
önerileri ve öncelikleri derleyerek 
dünyaya duyuracak olan ülke 
Türkiye olacaktır. Ekonomi Bakanlığı 
olarak söz konusu organizasyonun 
merkezinde yer almaktayız. 

Yüksek Düzeyli Komite 
Büyük önem atfedilen 

bir diğer oluşum da, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı 
döneminde ABD’ye gerçekleştirdiği 
ziyaret esnasında, Türkiye ile 
ABD arasındaki ticaretin daha da 
serbestleştirilmesi ve ekonomik 
ilişkilerin derinleştirilmesi amacıyla 
kurulan “Yüksek Düzeyli Komite”dir. 
Sayın Ekonomi Bakanımızın 
ABD’li mevkidaşı ile birlikte eş 
başkanlığını yürüttüğü “Yüksek 
Düzeyli Komite”nin, her ne kadar 
ABD Yönetimi STA fikrine temkinli 
yaklaşsa da, TTIP’nin önünü açan 
AB-ABD Yüksek Düzeyli Çalışma 
Grubu’na benzer bir anlayışla, 
muhtemel bir STA’nın altyapısını tesis 
edecek şekilde çalışması, Türkiye 
için son derece önemlidir. Öte 
yandan, ABD’nin STA fikrine mesafeli 
durduğu da bir gerçektir.

Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı 

(TTIP) Konferansı
TTIP Değerlendirmeleri – II

Adnan Yıldırım
Ekonomi Bakan Yardımcısı

Halihazırda 
transatlantik 
ekonominin bir parçası 
olan Türkiye’nin, 
“Ekonomik NATO” 
olarak tanımlanan 
TTIP sürecine katılımı 
AB, ABD ve Türkiye 
arasındaki mevcut üçlü 
transatlantik ilişkiye, 
ihtiyacı olan dinamizmi 
kazandıracak ve bu 
ilişkiyi pekiştirecektir.
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Yüksek Düzeyli Komite’nin 
teknik çalışmalara başlamasını 
teminen gerekli tüm çalışmalar 
özenle yürütülmektedir. Komite’nin 
çalışmalarından maksimum verim 
alınması yolunda, yine özel sektör 
ile işbirliği içinde hareket etmek 
elzemdir.

Türkiye’nin TTIP 
açısından önemi
Mevcut potansiyeli dikkate 

alındığında Türkiye, ABD ile derin ve 
kapsamlı bir STA müzakere etmeye 
hazırdır. Bu çapta bir STA, her iki 
taraf için de yeni ticaret ve yatırım 
imkânları sağlayacaktır. Halihazırda 
transatlantik ekonominin bir parçası 
olan Türkiye’nin, “Ekonomik 
NATO” olarak tanımlanan TTIP 
sürecine katılımı AB, ABD ve 
Türkiye arasındaki mevcut üçlü 
transatlantik ilişkiye, ihtiyacı olan 
dinamizmi kazandıracak ve bu ilişkiyi 
pekiştirecektir.

İkili ilişkilerimizin geliştirilmesi 
ve derinleştirilmesi ABD’nin de 
yarar sağlayacağı bir husustur. 
Türkiye, gerek gösterdiği ekonomik 
performans gerekse sunduğu geniş 

imkânlar ile ABD’nin de dikkatini 
çekmektedir. Hatta, ABD Türkiye’yi 
2011’de açıkladığı İhracat Stratejisi 
kapsamında hedef ülkeler arasına 
dahil etmiştir. Türkiye ile ABD 
arasında akdedilecek bir STA, ticari ve 
ekonomik ilişkilerin güçlü ve kapsamlı 
bir çerçeveye kavuşturulmasının 
yanı sıra,  yeni ticaret ve yatırım 
imkânlarının sağlanması bakımından 
da her iki taraf için faydalı olacaktır.

Türkiye ile ABD arasındaki 
politik ve stratejik ortaklığı, ticari 
ve ekonomik anlamda taçlandıracak 
olan böylesi bir süreç; aynı zamanda 
çevre ülkelere de olumlu bir mesaj 
verecektir. Nitekim, küresel bir aktör 
olan ABD ile bölgesinde söz sahibi 
bir oyuncu olan Türkiye arasında 
akdedilecek STA’nın ekonomik 
ve ticari kazançlarının yanı sıra, 
siyasi bakımdan da olumlu getirileri 
olacaktır.

Benzer şekilde, Türkiye’nin 
ekonomik büyüklüğü ve yabancı 
sermaye yoğun ekonomik yapısı 
dikkate alındığında, muhtemel 
bir STA, ABD kaynaklı doğrudan 
yatırımların geliştirilmesine de ivme 

kazandırabilecek olup; Türkiye’nin 
bölgesinde AB ve ABD kaynaklı 
yatırımların kümelendiği bir cazibe 
merkezine dönüşmesine katkı 
sağlayabilecektir.

Bununla birlikte, muhtemel bir 
STA, “Model Ortaklık” seviyesindeki 
ekonomik ilişkimize hukuki 
çerçeve kazandırarak, şeffaflık ve 
öngörülebilirliğin arttırılmasıyla ikili 
ekonomik ve ticari ilişkileri konsolide 
edecek; mal ve hizmet ticaretinin 
ötesinde düzenleyici alanlarda 
uyum, kamu alımları, yatırımlar, fikri 
mülkiyet hakları gibi alanlarda yeni 
açılımlara ve ikili ticari sorunların kalıcı 
çözümüne zemin oluşturacaktır.

Bu vesileyle, ABD ile tesis 
edilebilecek derin ve kapsamlı bir 
STA yalnızca klasik anlamda bir 
“pazara giriş” enstrümanı olarak 
görülmemektedir. Bunun oldukça 
ötesinde, muhtemel bir STA, modern 
küresel ekonominin ihtiyaçları 
ve kuralları doğrultusunda Türk 
ekonomisini dönüştürebilecek güce 
sahip olup, söz konusu Anlaşma’nın 
Gümrük Birliği’ne benzer bir etki 
yaratacağı düşünülmektedir.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Bremen 
Heyeti’ni kabulünde, 

İzmir’in Türkiye’de yatırım yapılacak 
önemli kentler arasında yer aldığını 
belirterek, “Çin, İzmir’i yatırım 
yapmak için ideal şehir ilan etti. 
Sizin ziyaretinizden de karşılıklı iş 

imkanlarının arttığı, kazan kazan 
prensibiyle yeni yatırımların gündeme 
geldiği bir yol haritasının çıkmasını 
diliyorum” dedi. 

Dünyanın 3. Büyük ekonomisi 
Almanya’nın önemli yatırım bölgeleri 
arasında yer alan ve başkanlığını 
Bremen Kalkınma Ajansı Genel 
Müdürü Andreas Heyer’in yaptığı    

17 kişilik Bremen Heyeti, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’na konuk oldu. Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, Almanya 
ve Türkiye’nin geçmişten bugüne 
çok kuvvetli bağlara sahip olduğunu 
ve gerek ihracat, gerekse ithalatta 
Türkiye’nin en önemli dış ticaret 
partneri olduğunu söyledi.  

Bremenli yatırımcılara 
‘kazan-kazan’ önerisi 

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, 
halen 500 civarında 
Alman firmasının 
faaliyet gösterdiği 
İzmir’in Çin tarafından 
‘yatırım yapmak 
için ideal şehir’ ilan 
edildiğini hatırlatırken, 
Bremen heyetinin 
ziyaretinden de ‘kazan-
kazan’ prensibiyle yeni 
yatırımların gündeme 
geldiği yol haritası 
çıkmasını istedi.
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Halen 500 civarında Alman 
firmasının faaliyet gösterdiği İzmir’de 
9 üniversite bulunduğuna, bu 
üniversitelerden mezun olan gençlerin 
sanayinin ihtiyaç duyduğu kaliteli iş 
gücü teminine sağladıkları katkıya 
dikkat çeken Yorgancılar, “Serbest 
bölgeleri, organize sanayi bölgeleri 
ve sanayinin talep ettiği kaliteli iş 
gücüyle İzmir, Türkiye’de yatırım 
yapılacak en önemli kentler arasında 
yer alıyor. Nitekim Çin, İzmir’i yatırım 
yapmak için ideal şehir ilan etti. Bu 
ziyaretten de karşılıklı iş imkanlarının 
arttığı, kazan kazan prensibiyle yeni 
yatırımların gündeme geldiği bir yol 
haritasının çıkmasını arzu ediyoruz” 
diye konuştu.

40 bin Türk yaşıyor
Bremen kalkınma Ajansı Genel 

Müdürü Andreas Heyer ise, 
uluslararası ticaret ve alım satımda 
600 yılı aşkın geçmişi olan Bremen’in 
farklı uyruklardan olan insanlar 
için ortak bir buluşma noktası 
olduğunu belirterek nüfusu 662 
bin olan Bremen’in nüfus açısından 
Almanya’nın 10, ekonomik açıdan ise 
6. büyük ekonomisi olduğunu söyledi. 
Heyer,  “Bremen hinterlandında        
2 milyon nüfusluk bir pazar imkanı 
barındırıyor. Bremen’de yaşayan 
ve çalışan 40 bin Türk sayesinde 
bölgemiz ile Türkiye arasında güçlü 
bir kültürel, ticari bağ sözkonusu. 
Hedefimiz, bu bağı İzmir’i de içine 
alacak şekilde genişletmek. İzmir ve 
Egeli girişimcileri Bremen’e yatırıma 
bekliyoruz” dedi. 

EBSO ve İzmir sunumunun 
ardından yapılan görüşmeler sonunda 
İzmir ve Bremen firmalarını bir araya 
getirecek ikili görüşmelerin yapılacağı 
bir heyet ziyareti düzenlenmesi kararı 
alındı.

Köklü ilişkiler
Türkiye’nin Avrupa’daki en 

önemli ekonomik partnerini Almanya 
oluşturuyor. Türkiye, 2013 yılında 
Almanya’ya 13.7 milyar dolarlık 
ihracat yaparken ithalatı da 24.1 
milyar dolar oldu. İzmir, dış ticaret 

açısından daha dengeli durdumda 
olduğu Almanya’ya 2013 yılında 
yaptığı 1 milyar dolarlık ihracata 
karşılık 1.1 milyar dolarlık ithalata 
imza attı. İzmir’e geçen yıl gelen 
toplam 1 milyon 407 bin turistin 330 
binini de Almanlar oluşturdu.

İzmir, ürün bazında Almanya’ya 
örme giyim eşyası ve aksesuarları, 
motorlu kara taşıtları, traktörler, 
bisikletler, motosikletler ve diğer kara 
taşıtları aksam, parça ve aksesuarı, 
kazanlar, makinalar, mekanik 
cihazlar ve aletler, bunların aksam ve 
parçaları, örülmemiş giyim eşyası ve 
aksesuarları, yaş ve kuru meyve ihraç 
ediyor. Almanya’dan yapılan ithalatta 
da sektörel bazda karşılık sözkonusu. 

Motorlu kara taşıtları, traktörler, 
bisikletler, motosikletler ve diğer kara 
taşıtları, bunların aksam ve parçaları, 
kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar 
ve aletler, bunların aksam ve parçaları, 
plastikler, elektrikli makina ve cihazlar, 
ses kaydetme-verme, televizyon 
görüntüsü-ses kaydetme-verme 
cihazları, aksam-parça ve aksesuarı ile 
tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş 
maddeler ithal ediliyor.

İmalat sanayi halen Alman 
ekonomisinin belkemiği konumunda. 
Sanayi sektörü Almanya GSYİH’sinin 
yüzde 30.5’lik kısmını oluşturuyor. 
Hizmetler sektöründe faaliyet 
gösteren çok sayıda firma, imalat 
sanayi ile ilişki içinde bulunuyor. 

İzmir merkezli projelere ağırlık

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Belçika İstanbul 
Başkonsolosluğu Ekonomi ve Ticaret Ataşesi Eric Bletard’ı  kabul etti. 
Bletard, ziyarette, iki ülke arasında ticari ilişkilerin gelişimi için EBSO ile ortak 
çalışma önerisinde bulundu. İki ülke arasındaki 6,3 milyar dolarlık ticaret 
hacminin yetersiz olduğunu, her iki ülkenin de çok daha büyük bir sinerji 
yaratabileceğine değinen Bletard, Belçikalı firmaların Türkiye’ye yatırım 
yapmalarının özellikle Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan gibi pazarlara 
açılabilmeleri açısından çok önemli olduğunu vurguladı. 

Türkiye’deki görevine henüz bir sene önce başladığını söyleyen Bletard, 
“Bu zamana kadar İstanbul merkezli etkinliklere yoğunlaştık. İzmir – Belçika 
arasındaki 300 milyon dolar seviyelerinde seyreden ticaret hacminin 
yetersizliğinin farkındayız. Önümüzdeki sene EBSO işbirliği ile İzmir’de 
etkinlikler düzenlemeye yoğunlaşmak ve birlikte projeler geliştirmek 
istiyoruz” dedi.
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Almanya'nın dış ticaret ve 
yabancı yatırımlarının 
merkezi konumunda 
olan Kuzey Ren Vestfalya 

(KRV)  Bölgesi'nden Türkiye'ye yılda 
1 milyar Euro'nun üstünde yatırım 
geliyor. Son 10 yılda KRV Bölgesinden 
gelen yatırımlar 10 milyar euroyu 
aşarken, Türk nüfusunun yoğun olarak 
yaşadığı bu pazarda Türklerin de 
yatırımlarının tanıtım çalışmalarıyla 
artırılması hedefleniyor.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir 
Kalkınma Ajansı, NRW İnvest Ger-
many ve Dünya Gazetesi'nin işbirliği 
ile düzenlenen "7. Türk Dış Yatırımları 
Paneli" gerçekleştirildi.

Türkiye ve Almanya arasındaki 
ilişkilerin çok köklü olduğuna işaret 
eden EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, Al-
manya ile 2002 yılında 10 milyar dolar 

olan dış ticaret hacminin 2013 yılına 
kadar 3 kat artışla 37.9 milyar dolara 
ulaştığını kaydetti.

Almanya'nın Türkiye'nin ihra-
catında 13,7 milyar dolar ve yüzde 
9'luk pay ile birinci sırada yer aldığı-
nı, 24,2 milyar dolar ithalat yapılan 
Almanya'nın Rusya ve Çin'in arkasın-
dan en fazla ithalat yapılan ülke sırala-
masında 3'ncü olduğunu dile getiren 
Gökçüoğlu, “İzmir'in dış ticaret denge-
sini sağlayıcı 1.1 milyar dolar ithalat ve 
1 milyar dolarlık ihracat rakamını elde 
ettiğini görüyoruz.  Ayrıca, 30 Haziran 
2014 tarihi itibariyle, Türkiye’de yer 
alan 39 bin 183 adet yabancı serma-
yeli firmanın 5834’ü Alman sermayeli 
olup, bu firmaların 494 tanesi İzmir’de 
faaliyette bulunmakta” dedi. 

2015'te 120 bini aşacak
Almanya'da yaşayan Türk nüfu-

sunun kurduğu şirketler ve çektiği 
yatırımlar ile ekonomiye büyük katkı 
sağladığına işaret eden Gökçüoğlu, 
“Bugün itibariyle Almanya’da 3 milyon 
civarında Türk yaşamakta Bu kişiler 72 
bin işletmede, 350 bin kişiyi istihdam 
edip, yıllık 40 milyar euroluk cirolarıyla 
Alman ekonomisine katkıda bulunu-
yor.  Almanya’daki Türk işletmelerinin 
2015 yılı itibariyle 120 bini aşacağı ve 
bu işletmelerde yaklaşık 700 bin kişi-
nin istihdam edileceği tahmin edilmek-
te” diye konuştu. 

KRV'nin Alman ekonomisinin beşte 
birini oluşturduğunu ve Türkiye'den 
yapılan ihracatın dörtte birinin bu 
eyalete gerçekleştirilmesi nedeniyle 
büyük önem taşıdığını vurgulayan 
Gökçüoğlu şunları kaydetti: 

“KRV eyaleti, iç pazarının büyük 
olması, diğer batı Avrupa ülkelerine 
coğrafi yakınlığından ileri gelen lojistik 

Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Kalkınma Ajansı, NRW İnvest Germany ve Dünya 
Gazetesi işbirliğiyle gerçekleştirilen panelde, Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya 

eyaletinin bir yatırım ve ticaret merkezi olarak sunduğu fırsatlar tanıtıldı.

Almanya’dan yatırım çağrısı
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üstünlüğü ve 1 milyona yakın Türk 
kökenli nüfusa sahip olması açısından 
Türkiye’de yerleşik yatırımcıların 
ilgisini çekmekte. Eyalette halihazır-
da 280 adet Türk sermayeli firma 
faaliyet göstermekte ve 120 bin kişiye 
istihdam sağlayan ve yıllık 11,2 milyar 
euro tutarında ciroya sahip 24 bin 
işletme faaliyetlerine devam etmekte. 
Bu rakam Almanya’da faaliyet göste-
ren toplam 92 bin işletmenin dörtte 
birinden fazla.”

KRV Türk yatırımcıları 
bekliyor
Almanya'nın İzmir Başkonsolosu 

Thomas Gerlach ise, Kuzey Ren-
Vestfalya Eyaleti hükümetinin yatı-
rımcılara büyük kolaylıklar sağladığını, 
bölgenin çok cazip imkanlarıyla Türk 
yatırımcılar için büyük avantajlı bir 
bölge olduğunu söyledi. Türkiye'den 
ve İzmir'den her gün gerçekleşen 
uçuşların da hem KRV Bölgesi'ne hem 
de diğer bölgelere yapılacak seyahat-
lere katkıda bulunduğunu dile getiren 
Gerlach, “Eyalet hükümeti yatırımlara 
ilgi duyup özel programlarla destek 
veriyor. Almanya Başkonsolosluğu 
olarak biz de ticaretimizi artırmak ve 
vize kolaylığı sağlamak için buradayız. 
Son 30 yılda hatırı sayılır bir değişim 
yaşandı. Kuzey Ren bölgesi özellikle 
Türk yatırımcılara uygun avantajlar 
sağlıyor. Türkiye’den gidip başarılı olan 
çok kişi var. Gerekli desteği alıp doğru 
yatırımlar yapıldıktan sonra kimse 
hayal kırıklığına uğramayacaktır” dedi.

Almanya’nın İstanbul’u
NRW İnvest Türkiye Temsil-

cilik Müdürü Dr. Adem Akkaya, 
Almanya’ya doğrudan yatırımların yüz-
de 28’nin Kuzey Ren Vestfalya bölgesi-
ne yapıldığını bildirdi. Dr. Akkaya, “Bu 
açıdan bakıldığında ne kadar önemli 
olduğunu görebiliriz. KRV, Türkiye’nin 
İstanbul’u gibi. Yani Avrupa’da İstanbul 
gibi bir bölge bulmak isterseniz Kuzey 
Ren Vestfalya birçok özelliğiyle bu 
beklentiyi karşılayacaktır. Fuarcılık 
açısından bakıldığında da Avurpa’da 
lider. Ayrıca Almanya’daki her 3 Türk 
vatandaşından biri burada yaşıyor. Bu 

açıdan da yatırımcılarımızın zorluk 
çekmeyeceğini düşünüyoruz” dedi.

Almanya öne çıkıyor
Panelin moderatörü Dünya Ga-

zetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan 
Güldağ da, ekonominin bir örgütlen-
me oyunu olduğunu, oyun planının iyi 
olmasının başarıyı getirdiğini belirte-
rek, "Dünya çapında oynanan oyun 
planının artık giderek uluslararası hale 
geldiğini hepimiz yakından biliyoruz, 
hissediyoruz. Ülkemiz artık yurt dışına 
yatırım yapar hale geldi, ilk kez 2012 
yılında 30 milyar doları geçtik. Krizden 
bu yana Türkiye’nin dış yatırımında 
büyük bir gelişme olduğunu söyle-
yebiliriz. Türk dış yatırımları artıyor 

ve Avrupa bu yatırımların önemli bir 
kısmını çekiyor. Özellikle Almanya bu 
hususta biraz daha öne çıkıyor" diye 
konuştu.

Deneyimler paylaşıldı
Almanya’da şirketleşmenin vergisel 

çevresi, hukuki süreçler ve işleyiş ile 
şirket kurma aşamasındaki iş stratejile-
ri ve finansmanı hakkında Yeminli Mali 
Müşavir Cevdet Koçaş, Avkat Ersoy 
Sam, Yeminli Mali Müşavir Nihat Kanat 
bilgi verdi. Almanya’da yatırımcı olan 
Köfteci Ramiz Yönetim Kurulu Üyesi 
Can Kutlu Taşkınlar ile Polat Group 
Redüktör A.Ş. Muhasebe Müdürü Ser-
kan Ersoy da, deneyimlerini katılımcı-
larla paylaştı.

Türkiye’den 97 ülkeye yatırım

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
İbrahim Gökçüoğlu, Türkiye’den 97 ülkeye yatırım yapıldığını söyledi.

Uluslararası yatırım ortamlarının dünyada hızla geliştiğini belirten 
Gökçüoğlu, yurt dışı yatırımların firmaların uluslararası rekabet edebilirliliği 
açısından önemli olduğunu anlattı.

Türkiye’nin son yıllarda gerek ticaret hacminde gerekse aldığı yabancı 
yatırımlarda hızlı bir ivme yakaladığına dikkati çeken Gökçüoğlu, “Türkiye’den 
97 ülkeye yatırım yapılmaktadır. Bu yatırımların yüzde 86’sı Avrupa ve Orta 
Asya’da toplanırken en çok yatırım yapılan 20 ülkedeki yatırımlar, toplam 
yatırımların yüzde 78’ine ulaşmaktadır” dedi.

Türkiye’nin komşu ülkelerine yaptığı toplam yatırımların 5,5 milyar dolar 
olduğunu ve bunun toplam yatırımların yüzde 22’sine geldiğini ifade eden 
Gökçüoğlu, geçen yıl yurt dışına 4 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını, 
buna karşın Türkiye’ye ise 13 milyar dolarlık yabancı sermayenin girdiğini 
kaydetti.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, Türkiye ile 

İsviçre arasındaki ticaret hacmine 
oranla İzmir’in İsviçre’yle yaptığı 

ticaretin daha dengeli olduğunu 
söyledi.

İsviçre Başkonsolosluğu, Swiss 
Business HUB Türkiye ve Ege Bölgesi 
Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen 
İsviçre Ticaret Promosyon Forumu’na 

katılan İsviçre İhracat Risk Sigortası 
(SERV) Zürcher Kantonal Bankası ile İş 
Bankası, İş Leasing, orta ve uzun vadeli 
finansman seçeneklerini tanıttı. 

Forumun açılış konuşmasını yapan 
EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Gökçüoğlu, Türkiye ile İsviçre 
arasında ülkemizin aleyhine işleyen dış 
ticaretin İzmir için geçerli olmadığını 
belirtti.

Sır, köklü firmalarda
Türkiye’nin İsviçre’ye 1 milyar 

dolarlık ihracat yaparken İsviçre’den 
9.6 milyar dolarlık ithalat düzenlendi-
ğine dikkat çeken Gökçüoğlu, İzmir’de 
bambaşka bir tablonun ortaya çıktı-
ğını vurguladı. İbrahim Gökçüoğlu, 
İzmir’den 2013 yılında İsviçre’ye 57 
milyon dolarlık ihracat gerçekleşti-
rildiğini aktarırken, “İsviçre’den ise 
61 milyon dolarlık ithalat yaptık. Bu 
rakamlar da bize İzmir’in dış ticarette 

İsviçre ile dengeyi 
İzmir sağladı
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dengeyi yakaladığını gösteriyor” diye 
konuştu.

Gökçüoğlu, İzmir’in bu başarıyı 
yakalamasının sırrının da kentteki fir-
maların köklü olması ve uzun yıllar dış 
ticarette faaliyet göstermesine bağladı.

Vize ve rapor talebi
İşadamlarının İsviçre’de yatırım 

yapması için vize ve oturma izini 
sürelerinin tekrar gözden geçirilmesini 
isteyen EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Gökçüoğlu, “İsviçre’de 
vize, oturma raporu güçlükleri bu ül-
keye yatırım yapmamızı zorlaştırmak-
ta. Uzun süreli vizeler yatırımlarımızın 
artmasına olumlu katkı koyacaktır. 
İzmir’den de haftanın belirli günlerinde 
İsviçre’ye uçuşların olması karşılıklı 
ticaretimiz gelişmesine olumlu etki 
yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Gökçüoğlu, İsviçre’ye giyim eşyası 
ve aksesuarlar ile tütün ihraç ederken 
bu ülkeden muhtelif kimyasal mad-
deler, kazanlar, saat ve aksamlar ile 
elektrikli makinelerin ithal edildiğine 
dikkat çekti.

Heyet gelecek
İsviçre İzmir Fahri Konsolosu Celal 

Hasan Umur ise İsviçre’nin Türkiye 
ve İzmir’e ayrı bir önem verdiğini 
kaydederek, “Ticaret hacmimiz 
istenen düzeyde olmasa da büyüme 
potansiyeli bulunduruyor. Bu potan-
siyeli yakalamak için de önümüzdeki 
günlerde İzmir’e İsviçre’den gelecek 
heyetlerin bu birlikteliği arttıracağını 
umuyoruz” dedi.

Türkiye’nin itibarı iyi
SERV İsviçre Başkanı Verena 

Utzinger de, Türkiye ve İsviçre 
endüstrileri arasındaki ikili ilişkileri yo-
ğunlaştırmayı ve bu konuda firmalara 
destek vermeyi amaçlayan kuruluşun 
faaliyetleri hakkında bilgi verdi. De-
miryolu araçları üretimi ile enerji üre-
timi ve dağıtımının İsviçre’de önemli 
sektörler olduğunu, kimyasallar ve 
ilaçlar gibi alanlarda da İsviçre’nin 
yoğun faaliyet içinde bulunduğunun 
altını çizen Utzinger, “Türkiye bizim 
için çok önemli. Rusya ve İngiltere’nin 
ardından üçüncü büyük pazar konu-
mundasınız. Türkiye ile olan işlem-
lere baktığımızda ise yüzde 99’luk 
kısmının uzun vadeli finansmanlardan 
oluştuğunu görüyoruz. Bu da alıcıların 
Türkiye’ye yönelik orta ve uzun vadeli 
derecelendirmesinin, yani itibarının iyi 

olduğunu gösteriyor” diye konuştu.
Verena Utzinger, Türkiye ile 

risksiz ve zirvede yapacakları işlerin 
artacağını ifade ederken, kuruluşları 
her zaman desteklemeye hazır olduk-
ları mesajını verdi.

Zürcher Kantonalbank Türkiye 
Ortadoğu ve Afrika Kilit Müşteri 
Yönetim Müdürü Alexander Vayanos, 
“Türkler girişimci bir ruha sahip. 
‘Nasıl iş yaparız?’ diye konuştuğumuz 
zaman Türkiye’nin doğru yolda oldu-
ğunu görüyoruz. Sizi desteklemek için 
buradayız” dedi.

SERV işbirliği ile Türkiye’ye güneş 
enerjisi komponenti satışı yapan 
firmanın ihracat ve finansman müdürü 
Antonio D’angelo, son 2-3 yıldır 
küresel ekonomik krizin etkilerine 
rağmen Türkiye’nin aktif ülke olduğu-
nu belirtti. 
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Sağladığı finansal kaynakları, 
her türlü ihtiyaca göre 
geliştirdiği kredi ve 
bankacılık ürünlerini, uygun 

faiz oranı ve vade seçenekleriyle 
reel sektörün hizmetine sunmaya 
devam eden VakıfBank, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası ile güçlerini birleştirdi. 
VakıfBank ve Ege Bölgesi Sanayi 
Odası arasında imzalanan protokol 

kapsamında, oda üyesi firmalara uygun 
faiz oranı ve ödeme koşullarıyla kredi 
seçenekleri sunulacak.

VakıfBank Genel Müdürü Halil 
Aydoğan ile Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Erdoğan Çiçekçi’nin katılımıyla, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nda imzalanan 
protokole göre VakıfBank;  oda 
üyelerine, finansal ihtiyaçlarının kar-

şılanması amacıyla cazip seçeneklerin 
yer aldığı paketlerle, uygun faiz oranı 
ve vadelerde kredi kullanma imkanı 
sağlayacak.

7 yıla kadar vadeli Hesap 
Ortada kredi kampanyası
VakıfBank protokolde yer alan 

“Hesap Ortada Kredi Kampanyası” 
kapsamında; 7 yıla kadar vadeli iş yeri 
edindirme kredisini yüzde 1.03’ten 
başlayan faiz oranlarıyla, 5 yıla kadar 
vadeli işletme ihtiyaç kredisini ise 
yüzde 1.09’dan başlayan faiz oranları 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Üyelerine 
sunacak. Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Üyeleri ayrıca, uygulanacak finansal 
desteklerden ve VakıfBank KOBİ-
DOST işletme ihtiyaç kredilerinden de 
uygun faiz oranlarıyla yararlanabilecek. 
Üyeler nakdi, gayrinakdi krediler ve 
dış ticaret işlemleri için de uygun faiz, 
komisyon ve ödeme seçeneklerinde 
de faydalanabilecek.

Kaynaklarımızı hizmetinize 
sunmaktan mutluyuz
İmza töreninde yaptığı konuşmada 

Ege Bölgesi’nin gerek kaliteli iş gücü, 

VakıfBank’tan EBSO üyelerine
özel kredi ve hizmet paketi
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gerekse sanayisi ve dünyada rakipsiz 
markalarıyla dış ticarette diğer illere 
örnek olduğunu belirten VakıfBank 
Genel Müdürü Aydoğan sözlerine 
şöyle devam etti: “Bu nedenle sizlerle 
işbirliğimizi yeni alanlara taşımak 
bankamız için ayrıca önem taşımakta-
dır. VakıfBank olarak diğer illerimizde 
olduğu gibi, İzmir başta olmak üzere 
Ege Bölgesi’nde de girişimcilerimizin 
ve yatırımcılarımızın yanındayız. Biz-
lere emanet edilen tüm finansal kay-
nakları en uygun ödeme koşulları ve 
düşük faiz oranlarıyla sizlerin hizmeti-
ne sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Çiçekçi: Hep daha iyi koşul
Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan 

Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi de, yöneti-
me geldiklerinden bu yana VakıfBank 
ile imzalanan dördüncü protokol 
olduğunu hatırlatarak “Söz konusu 
protokoller ile üyelerimize, hep daha 
iyi koşullarda kredi sağlama imkanını 
sunmaya çalışıyoruz. Reel sektör ve fi-
nans sektörünün birlikteliğinin önemi-
ne inanıyoruz. Reel sektör, önüne bak-
mayı ve geleceğini yeni yatırımlarla, 
yeni hamlelerle şekillendirmeyi arzu 
etmekte ve finansman teminindeki gü-
vence öne çıkmaktadır. Bu kapsamda, 
banka, sanayi ve ekonomi üçgeninin 
Türkiye açısından değerlendirilmesinin 
ve işbirliklerinin önemine dikkatlerinizi 
çekmek isterim. Türkiye’nin kalkınma-
sının yolu üretimden geçiyor. Bu yolda 
atılan her adım, Türkiye’yi hedeflerine 
daha sorunsuz ulaştıracaktır” dedi.

Mutabakata varılan kredi pro-
tokolü ile VakıfBank’ın EBSO üyesi 
sanayicilere uygun maliyet ve vade 
seçenekleri ile kredi kullandıracağını 
söyleyen Çiçekçi, “Protokolde, Türk 
Lirası nakit işletme kredisi, ihracatçıya 
destek kredisi, yatırım kredisi, çevre 
bankacılığı yatırım kredisi, KOSGEB 
destekli krediler gibi KOBİ’lerimiz 
açısından oldukça önem taşıyan kredi 
türlerine yer veriyoruz. Protokolün 
üyelerimiz adına hayırlı uğurlu olmasını 
diliyor ve değerli VakıfBank yetkilile-
rine, verdikleri destekten dolayı teşek-
kürlerimi sunuyorum” diye konuştu. 

Kredilerde sanayinin payı yarıya indi 
inşaatın payı iki katına çıktı

Türkiye’de 2004-2013 arası 10 yıllık dönemde bankacılık sektörünün 
imalat sanayiine yönelik kredileri yüzde 50 gerilerken, inşaat ve konut kre-
dileri yüzde 100 artış kaydetti. Söz konusu dönemde 2013 fiyatlarıyla kamu 
dışındaki birikimli inşaat harcamaları da 768 milyar lirayı aştı. Bu rakam, 
2013 yılı  GSYH’sının yüzde 51’ine denk gelen bir büyüklüğü ifade ediyor. 
Kamu kesiminin 400 milyar lirayı aşan inşaat harcamaları da hesaba katıldı-
ğında, son 10 yılda Türkiye’nin inşaat yatırımlarına harcadığı paranın büyük-
lüğü 2013 fiyatlarıyla 1 trilyon 170 milyar lirayı aşıyor. İlgili dönemlerin dolar 
kuru dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre ise, inşaat sektöründe dolar 
cinsinden harcamaların büyüklüğü 380 milyar doları aşıyor. TCMB, BDDK ve 
TÜİK verilerinden yapılan hesaplamalarda inşaat sektörüne yönelik kredi-
lerdeki artış açık ara ilk sırada yer alıyor, sektörün büyümesinin de GSYH 
büyümesini 5’e katladığı görülüyor. 2004-2013 arasındaki 10 yıllık dönemde 
sabit fiyatlarla GSYH’daki yüzde 46’lık büyümeye karşın inşaat sektöründeki 
büyüme yüzde 57’yi aştı.

Son 10 yılda sanayinin yerine görece inşaat ve konutun artan ölçüde 
finanse edilmesine ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan da eleştiride bulunmuş, Türkiye’nin bu gidişi değiştirmesi gerek-
tiğine dikkat çekmişti. Sanayinin GSYH’daki payının düştüğünü ve bunun 
iyi bir trend olmadığını ifade eden Babacan, mevcut tablodan rahatsızlığını, 
“Biz sadece sanayimizin önünü açmak değil, diğer taraftaki aksaklıkları da 
gidermek zorundayız ki sermaye ‘oraya mı, buraya mı gideyim’ kararını daha 
sağlıklı verebilsin. Aksi halde üretmeden çok lüks binalar yapan, taşa toprağa 
para harcayan bir ekonomi oluyoruz” sözleriyle dile getirmişti.

Konut ve inşaatın payı ikiye katlandı 
Başbakan Yardımcısı Babacan’ın eleştirilerine neden olan tabloyu, sek-

törel krediler ve sektörlerin milli gelirdeki payına ilişkin gelişmeler de açık 
biçimde ortaya koyuyor. İnşaat sektörü ve bireysel konut kredilerinde son 
10 yılda yaşanan olağanüstü tablo, bu çarpık gelişmenin boyutuna da işaret 
ediyor. En önemli göstergelerden biri, konut ve inşaata yönelik kredilerdeki 
yüksek oranlı büyüme…

Nitekim 2004 yılında 8.2 milyar lira düzeyinde bulunan inşaat sektörüne 
yönelik ticari krediler ve bireysel konut kredileri toplamı, izleyen dönemde 
yılda ortalama yüzde 35 büyüme kaydederek 2013 sonunda 196 milyar 
liraya ulaştı. Bu rakam, 2014 yılı Temmuz sonunda ise 211.5 milyar liraya 
yükseldi. 2004-2013 arası 10 yılık dönemde bireysel konut kredileri ile in-
şaat sektörü kredilerinin toplam kredi stoku içindeki payı da iki katına çıktı. 
2004’te yüzde 8.4 düzeyinde bulunan söz konusu kredilerin toplam kre-
dilere oranı, özelikle 2005-2009 arasında büyük bir ivme kazandı. 2005’te 
yüzde 12.9’a yükselen bu oran, 2006’da yüzde 14’ü, 2007’de yüzde 15’i ve 
2009’da da yüzde 16’yı aştı. Bireysel konut kredileri 2012 yılında yüzde 17 
ile en yüksek seviyesini gördü. 

İmalat sanayii kredilerinin payında dramatik düşüş 
Konut ve inşaat sektörü kredilerinde yaşanan hızlı artışa karşın, son 10 

yılda üretime dayalı ekonominin belkemiği kabul edilen imalat sanayiinin 
finansmanının oransal olarak hızla gerilediği görülüyor. 2004 yılında yüzde 
38.9 düzeyinde bulunan bankacılık sektörünün imalat sanayii kredilerinin 
toplam kredi hacmi içindeki payı izleyen yıllarda düşüş gösterdi.

2006 yılında yüzde 30’un altına inen bu oran, 2010 yılında yüzde 24.4’e, 
2013 yılı sonunda da yüzde 21.3’e geriledi. 2014 yılının Temmuz ayı itibarıyla 
da yüzde 21’e düştü.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, İzmir 
sanayisinin temelinin tarıma 

dayalı olduğunu hatırlatırken, “Bugün 
sanayi tesislerimizin oldukça önemli 
bir bölümü tarımdan hammadde alıyor 
veya tarıma girdi üretiyor olması biz 
sanayiciler için de tarımı çok önemli 
kılmakta. 2050 yılında sayısı 9 milyar 
olması beklenen nüfusun, beslenme 
ihtiyacı bugünden tarımsal üretimin 
artırılmasının önemini de açıkça ortaya 
koymakta” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, Dünya 

Gıda Günü nedeniyle “Dünyayı Besle, 
Yeryüzünü Önemse” konulu toplantı 
düzenlendi. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
İzmir İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla 
gerçekleştirilen programda, güvenli 
gıdaya ulaşmak, dengeli beslenmek, 
dünyada tarımsal çeşitliliği korumak 
ve doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir 
şekilde kullanmak için yapılması gere-
kenler tartışıldı.

Toplantının açılış konuşmasında 
hızlı kentleşme sorunu ile Türkiye’de 
aile çiftçiliğinin tehlikeli bir noktaya 
doğru gitmekte olduğuna dikkat çeken 
Yorgancılar, şunları kaydetti:

“Tarımdaki istihdamın toplam 
istihdam içindeki payı 2004 yılında 
yüzde 29 iken bugün yüzde 21’lere 
kadar geriledi. Dünyada 500 milyonun 
üzerinde aile çiftliği bulunmakta. Bu 
da çiftçi işletmelerinin yüzde 98’inden 
fazlasını oluşturmakta. Türkiye’de 
tarım işletmelerinin yüzde 95’i aile 
işletmesi. Bu oran Avrupa Birliği’nde 
(AB) yüzde 60, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde (ABD) ise yüzde 
98’dir. Ülkemizde halen çalışan 4 
kişiden biri tarım sektöründe istih-
dam edilmekte.  AB bugün kendince 
alternatif çözümler üretmiş ve ortak 
tarım politikası için ayrılan bütçesinin 
yüzde 70’ini doğrudan destek, yüzde 
20’sini kırsal kalkınma desteği olmak 
üzere yüzde 90’ını aile işletmelerinin 
sürdürülebilirliğini ve özellikle kadın ve 
genç kuşağın işletmeyi sahiplenmesini 
özendirme amacıyla kullanmaktadır. 
AB, bu destekler ile adeta aile çiftçiliği 
yapan aileleri tarımın bir sigortası 
olarak görmüştür. Bizim de ihtiyacımız 
olan benzer desteklerin etkinliğinin 
artırılmasıdır.”

AB ilerleme raporunda 
eksikler tamamlanmalı
Gıda sektöründe gelinen nokta-

Tarımda aile işletmelerine
destek verilmeli
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nın gerçek potansiyeli yansıtmadığını 
ifade eden Yorgancılar, “Geleceğin en 
stratejik sektörü olan tarım ve gıdada,  
başarıya ulaşmak için; başta kayıtdışı 
üretimin önlenmesi olmak üzere, 
sözleşmeli tarımın özendirilmesi, iyi 
tarım uygulamalarının yaygınlaştırıl-
ması, özellikle yöresel ve geleneksel 
üretimin gıda güvenliği standartlarının 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 
desteklenmelidir. 2014 AB ilerleme 
Raporu’nda da belirtilen eksiklerimi-
zin tamamlanması bu noktada önem 
taşımaktadır” diye konuştu.

Aile çiftçiliği
İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık 

İl Müdürü Ahmet Güldal, Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün 
(FAO) önerisi üzerine ilan edilen 
Dünya Aile Çiftçiliği yılı vesilesiyle aile 
çiftçiliğinin önemine dikkat çekti.

Tarımda istihdamın son 20 yılda 
yarı yarıya azalmasına rağmen hala 
çalışanların dörtte birinin tarımda istih-
dam edildiğini söyleyen Güldal, “Ülke-
mizde kırsal nüfusun payı ve istih-
damda tarım sektörünün payı zaman 
içerisinde azalmakla beraber önemini 
korumakta. 20 yıl önce Türkiye’de 
istihdam edilenlerin yüzde 46’sı tarım 
sektöründe çalışırken, bu gün yak-
laşık yüzde 24’ü tarım sektöründe 
çalışmakta. İzmir’de bu oran yüzde 

15 civarında. 
İstihdamda 
tarım sektörü-
nün payı son 
20 yılda yarı 
yarıya azalma-
sına rağmen, 
hala çalışanların 
dörtte biri 
tarım sektö-
ründe istihdam 
edilmekte” 
dedi.

11 bin 
tarım danışmanı
istihdam edildi
Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın istihdama katma de-
ğer sağlayacak destekleri sağladığını 
kaydeden Güldal, “Organik tarım, iyi 
tarım uygulamaları, hayvancılık ve kır-
sal turizmin teşvik edilmesi ve aile çift-
çiliğinin iyileştirilmesi, modem tarım 
uygulamaları gibi konularda çalışmala-
rın düzenlenmesine önem verilmekte 
ve bu alanlara destekler verilmekte. 
Bakanlık çalışmaları kapsamında çoğu 
aile çiftçiliğini teşvik etmek ve destek-
lemek amacıyla 11 bini tarım alanında 
mühendis kırsalda istihdam edildi. Bu 
şekilde, aile ve küçük ölçekli tarım iş-
letmelerini desteklemek, geliştirilmek-
te. Bu danışmanlar, yeni teknik bilgiler 

ve eğitimler 
yoluyla çiftçile-
re aktarılması 
sağlanmakta” 
diye konuştu.

İsmail 
Uğural’ın mo-
deratörlüğünde 
gerçekleştirilen 
toplantıda; 
Ankara Üniver-
sitesi Öğretim 
Üyesi ve Gıda 
Güvenliği Ens-

titüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal ile kadın 
üreticiler Günay Malatyalı ve Neşe 
Akarsu, aile çiftçiliğinin gıda güven-
liğine katkıları, aile çiftçiliğinin geliş-
mesi, başarıya ulaşması ve çevrenin 
korunmasına kalkınma çalışmalarının 
katkıları, aile çiftçiliğinin gıda üretimine 
ve beslenmeye katkıları konularında 
görüşlerini dile getirdi. 

Köyden kente göçün azaltılması, 
istihdam dengesinin korunabilmesi, 
biyoçeşitliliğin korunması ve doğal 
üretim, yoksulluğun azaltılması, küçük 
tarım arazilerinin işlenmeye devam 
edilmesi ile çevrenin korunması açı-
sından aile çiftçiliğinin devam etmesi 
gerektiği anlatıldı.

Nevzat ArtıkYaşar Uysal
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Binaların yüzde 30’unu 
kaplayan camların 
izolasyonuyla 10 kata 
kadar varan oranda 

enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Cam 
izolasyonu için harcanan para da 
kendini 1 yıldan daha kısa sürede 
amorti ediyor.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Enerji 
ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu, 
Cam ve Cam Ürünleri Sanayi Meslek 
Komitesi işbirliği ile Cam Merkezi’nin 
desteğinde “Enerji Tasarrufunda Cam 
Faktörü” semineri düzenlendi. 

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi, 
Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma 
Grubu Başkanı Hüseyin Vatansever, 
“Ekonomimizin yumuşak karnı olarak 
bilinen cari açık içinde enerji ve enerji 
hammaddesi ithalatının 2013 yılındaki 
yüzde 86’lık payı ve enerjide yüzde 75 
olan dışa bağımlılığımız, sürdürülebilir 
kalkınma rekabetçi ve güçlü bir ülke 
olma hedefinin önündeki en büyük 
engel. Enerji fiyatlarındaki son artışlar 
tüketici ve sanayiciyi endişelendiriyor. 
Bu nedenle enerjiyi etkin kullanmanın 
önemi ortaya çıkıyor. Bilinçsiz kulla-
nım ve israfın önlenmesi ve sektörle-
rin enerjiyi makro düzeyde kullanması 
çok önemli” dedi. 

Konut ve ticari alanda enerji kul-
lanımının arttığına sanayide azaldığına 
dikkat çeken Vatansever, “Aydınlatma, 
beyaz eşya ve klimalardan kullanılıyor. 
Tasarruf edilen enerji en ucuz enerji-
dir. Bu şekilde ekonomiye çok büyük 
katkı sağlanabilir” diye konuştu.

Enerji giderimiz Yunanistan 
ekonomisi kadar
EBSO Meclis Üyesi, Cam ve Cam 

Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi 

Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin, 
Türkiye’nin enerji ithalatını azaltmak 
için enerji tasarrufunda camın önemi-
ne dikkat çekti. 

Türkiye’nin enerji ithalatının 
Yunanistan’ın ekonomisine eş değer 
olduğunu vurgulayan Perçin,”Son 5 
yılda Türkiye’nin enerji ithalatı için 
yaptığı harcama 238,5 milyar dolar. 
Bu tutar yaklaşık olarak 240 milyarlık 
Yunanistan ekonomisine yaklaşıyor” 
dedi.

Enerji giderlerinden tasarruf edil-
mesi ile enerji ithalatının azaltılmasına 

Enerji 
tasarrufuna 

camdan destek
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fayda sağlayacağını vurgulayan Perçin 
şunları kaydetti:

“Enerji giderinden bir birim 
tasarruf ederseniz, özellikle sanayide 
yeni yatırım yapmak gibi ihtiyaçlarınıza 
yönelik olarak yeni fırsatları yakalama 
anlamına gelecek. Yalıtım denildiğinde 
ilk olarak dış mantolama, çatı izolas-
yonu ve dış doğrama geliyor. Cam 
yalıtımı en sonda kalan bir ürün halin-
de düşünülüyor. Bu konuda farkındalık 
yaratıp camın enerji verimliliğine 
yönelik katkısını anlatmalıyız.”

10 kat fark
Cam yalıtımının önemine dikkat 

çeken Cam Doktoru Şener Ungan, 
özellikle konutlarda enerjinin yüzde 
80’inin harcandığı ısıtma ve soğutma 
giderlerinde tasarruf için camın önemli 
bir unsur olduğunu söyledi. Camın 
güneş ışığını alması, içerideki soğuk ya 
da sıcak havayı dışarı vermemesinin 
istendiğini belirten Ungan, Türkiye’nin 
iklim haritasının çıkarıldığını, bölgelere 
göre cam önerileri yapılmaya başlandı-
ğını hatırlattı. 

Yıllık ısınma masrafı bin lira olan 
15 metrekarelik pencere alanına sahip 
konutta ısı kaybının yüzde 30’unun 
pencerelerden yaşandığını bildiren 
Ungan, şu bilgileri verdi:

“Isının dışarıya geçişi tek cama 
göre ısı camda 5 kat daha düşük. Çift 
Low E’li üçlü cam ile tek cam arasın-
da 10 kat fark var. 15 metrekarelik 
pencere alanında 150 liralık maliyet 
farkı yaratan Low E uygulaması, 200 
liralık tasarruf sağlıyor. Soğutma için 
harcanan enerji ısıtmaya göre 4-5 kat 

daha fazla. Aydınlatma armatürlerinde 
antirefleks camlar yüzde 10 tasarruf 
sağlar.”

Doğru yere doğru cam
Low E özellikli camların sadece 

pencerelerde değil fırın ve marketler-
deki ticari soğutucularda da kullanı-
labileceğini vurgulayan Şener Ungan, 
“Fırın kapaklarının Low E özellikli cam 
olması sayesinde ısı kaybı az olacağın-
dan içeride daha homojen bir dağılım 

meydana gelmesi yemeklerin pişmesi-
ni olumlu yönde etkiler. Marketlerde 
dondurulmuş gıdaların saklandığı dolap 
kapaklarında 4 milimetre kalınlığında-
ki düz cama göre metrekare başına 
10 liralık Low E farkı yılda 100 liralık 
tasarruf sağlar. Dondurma dolapla-
rındaki tasarruf farkı 250 liraya kadar 
çıkar. İşin özü hem binalarda hem de 
fırın, buzdolabı, aydınlatma armatürle-
ri ve güneş enerjisi panellerinde doğru 
yerde doğru cam kullanmaktır” dedi.

Türkiye’nin en büyük 
ithalat kalemini 
oluşturan enerjiyi verimli 
kullanmak amacıyla 
sadece binalarda değil 
fırınlardan marketlerdeki 
soğutucu dolaplara kadar 
gerçekleştirilecek cam 
yalıtımı, kendini kısa 
zamanda amorti ediyor.
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8. Uluslararası logitrans 
Transport Lojistik Fuarı 19-21 
Kasım 2014 tarihleri arasında 
İstanbul Fuar Merkezi 9. ve 

10. Salonlarda, dünyanın önde gelen 
taşımacılık ve lojistik şirketlerini bir 
araya getirecek. Fuar; lojistik, telematik 
ve taşımacılığın tüm değer zincirindeki 
geniş ürün ve hizmet yelpazesini içeren 
bölgenin en büyük fuarı, Avrupa ile 
Yakın Doğu arasında mükemmel bir 
köprü oluşturmayı hedefliyor. logitrans 
Fuarı, lojistik sektöründe yayıncılık 
tabanlı sağlam bir ilişki ağına sahip 
olan Eko Fuarcılık ile dünya fuarcılık 
devi Messe Munich International 
ortaklığında kurulmuş olan EKO 
MMI Fuarcılık tarafından organize 
ediliyor. Endüstrinin en çeşitli lojistik 
seçenekleri bir arada görebileceği fuara 
ücretsiz davetiyeye fuarın resmi web 
sitesinden ulaşılabiliyor.

Lojistikle ilgili herşey
Uluslararası logitrans Fuarı, 

Taşımacılık, depolama, dağıtım, 
toplama, etiketleme, kapalı ya da açıkta 
takip, yükleme, boşaltma, istifleme, 
kaplı ya da kapsız elleçleme, deniz ve 
havalimanları ile kara ve demiryolu 
araçlarıyla her türlü emtianın tüm 
üretim süreçleri boyunca kaynağından 
son tüketiciye kadar ulaştıran tüm 
tarafları bir araya getirecek. Bu taraflar; 
lojistikçiler başta olmak üzere, lojistik 
hizmet sağlayıcılarına yazılım, ekipman, 

sistem ve donanımlar sunan kesimler; 
taşıma, depolama, toplama ve dağıtım 
hizmetlerinde kullanılan ekipman ve 
sistemleri temsil edecek.

Tüm bu taşımacılık, depolama, 
toplama ve dağıtım hizmetlerinden 
faydalanan, bunlara yönelik yazılım 
sistemleri ve ekipmanları kullanan, 
kiralayan, satın alan endüstriyel 
kuruluşlar, ticarethaneler ve bu 
işletmelerdeki profesyonel karar 
alıcılar için logitrans önemli seçenekler 
sunacak. Fuar; firmaların lojistik 
müdürleri, taşıma ve depolama 
yöneticileri, lojistik şirketlerinin ürün 
ve sistem geliştirme yöneticilerini 
buluşturarak, kurumların kendi 
içinde süregiden lojistik süreçlerinde 
iyileştirmeler, yeni lojistik ihtiyaçların 
tedarikinde avantajlı satın almalara 
olanak tanıyacak.

Üç günlük fuar boyunca 
düzenlenecek panel, konferans ve 
etkinliklerde taşımacılık ve lojistiğe 
ilişkin güncel konular üst düzey 
yetkililerin katılımı ile masaya yatırılarak 
deneyimlerin en üst seviyede 
aktarılacağı bir paylaşım ortamı 
yaratılacak. 

Uluslararası boyut
logitrans, Türkiye’nin ulusal 

ekonomik entegrasyonuna fayda 
sağlayacak ilişki, işbirlikleri ve 
yöntemler geliştirilmesine zemin 
hazırlarken, uluslararası ticarete de 

hız ve ekonomik çözümler sunmayı 
hedefliyor. Bu amaçla yalnızca 
Türkiye’den değil, çevre ülkelerden 
ve özellikle de lojistik endüstrisinin 
gelişmiş olduğu batılı ülkelerden önemli 
ölçüde katılımcı logitrans’da bir araya 
geliyor. Dünyanın birçok ülkesinden 
200 dolayında katılımcının yine çok 
farklı coğrafyalardan gelmiş 15 bin 
dolayında ziyaretçi ile buluşacağı 
logitrans fuarında Almanya, Avusturya, 
Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg ülke 
pavyonları kurulacak.

Uluslararası logitrans Transport 
Lojistik Fuarı Müdürü Altınay Bekar, 
“Anadolu’nun her köşesinden 
Avrupa’nın tamamına ulaşmak artık 
kolay. Sadece ulaşmak değil lojistik 
hizmetler, intermodal uygulamalarla en 
rekabetçi koşullarda sunuluyor” dedi. 

Türk lojistikçileri için pazarın artık 
sadece Türkiye ve doğrudan ticaret 
yaptığı ülkelerle sınırlı olmadığını 
vurgulayan Bekar, şunları söyledi: “Tüm 
dünyayı iş sahası olarak gören ve yavaş 
yavaş buna yönelik adımlar atan Türk 
lojistikçileri, dünya lojistik ağlarında 
yerlerini alıyor. Bir yandan da kendi 
ağlarını ören lojistikçiler; karayolunu 
denizyolu, havayolu ve demiryolu ile 
birleştirmekte çok başarılı örnekler 
üretiyor. İntermodal uygulamaların son 
örnekleri de logitrans’da sergilenecek. 
Lojistik endüstrisi, artık lojistikte bir 
dünya sahnesi olan logitrans’da boy 
gösteriyor.” 

Lojistik tercihleri gözden 
geçirme zamanı

Organizasyon EKO MMI Fuarc›l›k Ltd. fiti.
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İş kazalarını ülke 
gündeminden kaldıralım

Türkiye’de ilk defa sanayici 
ve iş adamları tarafından 
organize edilen İş 
Sağlığı ve İş Güvenliği 

Zirvesi’nde işçinin eğitiminin yanında 
iş adamlarının ve sektörün de 
eğitilmesinin şart olduğu vurgulandı.

Günde ortalama 190 iş kazasının 
meydana geldiği ülkemizde iş 
kazalarına dikkat çekmek üzere 
İzmir Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (İZSİAD) tarafından “İş 
işten geçmeden” temasıyla “İzmir İş 
Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi” Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, 
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ekrem Demirtaş, Türkonfed 
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Onatça, Batı Anadolu Sanayici ve 
İşadamları Federasyonu Başkanı 
Levent Akgerman, CHP İzmir 
Milletvekili Alaattin Yüksel, İş Teftiş 
Kurulu İzmir Grup Başkanı Şuayip 
Er, Türk İş İzmir Bölge Temsilcisi 
H. Hüseyin Karakoç, CHP İzmir 
Milletvekili Mustafa Moroğlu’nun 
çok sayıda konuğun katıldığı zirvenin 
açılışında konuşan Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, İş Sağlığı ve Güvenliği 
konusunun özellikle son yıllarda 
ülkemizin en üzücü gündemlerinden 
biri olarak ilk sırada yer aldığına 
dikkat çekti. 

Yorgancılar, “Ülkemizdeki 
istatistikler, iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili yaklaşımlarımızda değişiklik 
yapmayı zorunlu kılmaktadır. Zira, 
sadece Eylül ayında 143 ölümlü iş 
kazası meydana geliyor ve bunun 
yüzde 34’ü tek bir sektöre aittir.  
Yaşanan kazaların insani boyutu ve 
sosyolojik yönü kadar ekonomik 
maliyeti de oldukça ağır bir yüktür. 

Zira, ILO tarafından yapılan 
açıklamalara göre, işyerlerindeki 
ölüm ve yaralanmalar ile mesleki 
hastalıklara bağlı olarak gerçekleşen 
kayıp, dünya GSMH’nın  yüzde 4’ü 
gibi yüksek bir orandadır. Bu kayıp, 
hepimizin cebinden çıkan bir kayıptır” 
dedi.

AB çıpasının önemi ortada
Avrupa Birliği’nin çalışanların 

sağlıklı ve güvenli bir ortamda 
çalışarak iş kalitesinin arttırılmasını 
hedefleyerek standartlarını buna göre 
oluşturduğunu ifade eden Yorgancılar, 
şunları söyledi:

“Avrupa Birliği tarafından yapılan 
çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliğine 
ilişkin maliyetler; verimlilik, 
sağlık, yaşam kalitesi, yönetimsel 
ve sigorta maliyetleri şeklinde 
sınıflandırılmaktadır. Türkiye’de ise 
alınan önlemler, maliyeti artırıcı bir 
unsur olarak görüldüğü sürece bu 
sorunu aşmamız çok zordur. Yasal 
mevzuat; iş yerinde oluşabilecek 
iş kazası ve meslek hastalıklarını 
önlemekle ve bütün risklere karşı 
gerekli önlemleri almakla işvereni 

sorumlu tutmuştur. Bununla birlikte 
çalışanların da öngörülen önlemlerle 
ilgili olarak usul ve şartlara uymaları 
gerekmektedir. Ne yazık ki, 
ülkemizde işveren sorumluluğunu 
yerine getirmediği gibi, zaman 
zaman çalışan da usulleri görmezden 
gelebilmektedir.”

Yasanın açık kalan tarafları
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu’nun açık kalan taraflarının, 
her ölümlü kazada daha net ortaya 
çıktığını belirten Yorgancılar, 
Kanunun, iş kazalarının yüzde 
98’ini, mesleki hastalıklarının ise 
yüzde 100’ünü önleme amacıyla 
hazırlandığını hatırlattı. Yorgancılar, 
“Oranlar oldukça iddialı, sonuçlar da 
oldukça kabul edilemez boyuttadır. 
Özet olarak; veriler ve yaşanılanlar 
ülkemizin az gelişmiş ülkeler 
seviyesinde olduğunu gösteriyor. 
Bu bağlamda iş kazaları ve mesleki 
hastalıkların önlenmesi bir gereklilik 
değil, zorunluluk olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Dünyada, işe bağlı 
ölümlerin yaklaşık yüzde 80’i meslek 
hastalıklarından kaynaklanmaktadır. 
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Ülkemizde ise, meslek hastalıkları 
sayısına ilişkin sağlıklı rakamlar 
olmadığı gibi, sadece 3 adet meslek 
hastalıkları hastanemiz olması da 
başka bir eksik tarafımızdır. O 
nedenle Devlet, denetimlerde 
gereken hassasiyeti göstermeli 
ve dünya standartlarında çalışma 
koşullarının uygunluğunu kontrol 
etmelidir” diye konuştu.

İşverenlere de
görev düşüyor
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, tüm bunlar 
gerçekleştirilirken işverenlerin de 
üzerine düşeni yapması gerektiğini 
kaydetti. Ender Yorgancılar, “ILO’yu 
imzalayan devletlere baktığımızda 
aklımıza hep şu geliyor. Bir Zambiya, 
bir Zimbabve ILO’yu imzalarken, 
17. büyük ekonomi olan Türkiye, 
bu sorumluluğu almamaktadır. 
Ne yazık ki, sonuçlarına da hep 
birlikte katlanıyoruz. O nedenle 
istiyor ve diliyoruz ki, yaşamaktan 
sonsuz mutluluk duyduğumuz, 
geçmişinden gurur, geleceğinden de 
herşeye rağmen umut beslediğimiz 
güzel ülkemizde artık ucuz 
ölümler yaşanmasın. Hiç kimse 
işe giderken eşiyle helalleşmek 
zorunda hissetmesin. Çünkü, hiçbir 
şey insan hayatından daha önemli 
olamaz. İş işten geçmeden artık bu 
gerçeği kavrayıp gereğini yapabilmek 

ümidiyle, kazasız belasız günler 
diliyorum” dedi.

Taşeron sistemine 
son verilmeli
İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, iş kazası 
oranlarının istatistiklerin üzerinde 
olduğuna inandığını belirterek, “Bir 
işyerinde iş kazalarını azalmak için 
işçilerin moral değerinin önemli. 
Yarın işinden olacağını düşünen işçinin 
verimli olamayacağını ve taşeron 
sisteminin mutlaka kaldırılması 
gerekli. Bu nedenle taşeron sistemini 
iş aleminden kaldırılması gerekli” 
dedi.

CHP İzmir Milletvekili Alaattin 
Yüksel de, ceza yerine teşvik 
sisteminin getirilebileceği önerisinde 
de bulundu, Yüksel: “Cezalandırmak 
yerine teşvik gerekiyor. Çalışanlarına 
sahip çıkan, uygulamaları eksiksiz 
uygulayan işverenlerin SGK primlerini 
düşürmek gerekiyor” ifadelerini 
kullandı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Onatça da, 
işçinin eğitiminin yanında işverenin 
de eğitilmesi gerektiğini belirtti. 
Türkiye’nin Dünyada ilk 10 değil ilk 3 
içinde bile yer alsa bu iş kazası sayısı 
ile gelişmiş ülke sayılamayacağını 
söyleyen Onatça, toplumun, iş 
dünyasının ve işçilerini eğitilmesi 
gerektiğini şu sözler ile vurguladı: 

“Bir inşaatta işçinin iş güvenliği halatı 
ya da bareti hareketini engelliyor 
diye takmıyorsa işçi eğitilmekle 
bırakılmamalı. İşverenin de eğitilerek 
bu güvenlik kuralını uygulaması için 
gerekli vizyon kazandırılmalı.”

Ders olarak okutulsun
BASİFED Yönetim Kurulu 

Başkanı Levent Akgerman ise, 
gelecekte işvügenliği ve sağlığı 
kültürünün oluşması hayalini 
paylaştı. Akgerman, “Ben istiyorum 
ki ortaöğretimde iş sağlığı ve işçi 
güvenli ders olarak okutulsun. 
Tüketiciler de satın aldıkları malda 
iş güvenliği sistemlerinin uygulanıp 
uygulanmadığına bakararak tüketim 
kararı aldığı bir ortam oluşsun. 
Bugün kayıtdışının yüzde 38 
olduğu ve rekabetin büyük olduğu 
ortamda iş kazalarının önüne 
geçilmesi kayıtdışının azaltılması ile 
de büyük oranda azalacaktır” dedi.
İş Teftiş Kurulu İzmir Grup Başkanı 
Şuayip Er İş Güvenliği açısından 
denetimlerin tek başına yetersiz 
kalacağını işçisinden işverenine iç 
denetimini kendi yapıp bu kültürü 
oluşturmasının şart olduğunu 
vurguladı. Bu özdenetimi sağlamak 
adına, son dönemde iş teftiş 
anlayışının ceza yazmaktan ziyade son 
dönemde eğitim vermek anlayışına 
büründüğünü de sözlerine ekledi

Türk İş İzmir Bölge Temsilcisi           
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H. Hüseyin Karakoç da, sendikalar 
olarak işyerlerinde iş güvenliğini 
sağlamak adına eğitim verdiğini ve 
işyerlerinin sendikalara kapılarını daha 
fazla açarak eğitimlerde güç paylaşımı 
gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

Bu tablo yakışmıyor
edilen İş Sağlığı ve İş Güvenliği 

Zirvesi’ni gerçekleştiren İZSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Küçükkurt, iş kazalarının sanayinin 
kanayan yarası olduğuna dikkat 

çekerek, tablonun değiştirilmesi 
için işverenlere büyük görev 
düştüğünü kaydetti. Bir çok konuda 
AB standartlarının yakalanmasına 
rağmen iş sağlığı ve iş güvenliğinde 
çok geride bulunulmasının kabul 
edilemez olması gerektiğini vurguladı. 
Toplantının organizasyonunu yapan A 
Artı OSGB kurucusu Şenol Aslanoğlu, 
sanayileşmenin gerçekleşmesinin 
ardından iş sağlığı ve iş güvenliği 
kültürünün gelişmekte çok yavaş 
kalındığını ifade ederek, “Artık tarlada 

değil sanayide çalıştığımızın farkına 
varılması lazım. Yeni bir çalışm düzeni 
ve kültürünü bu gibi organizasyonlar 
ile oluşturmamız gerekli” dedi.

Son dönemde yaşanan Soma 
ve İstanbul’daki asansör facialarının 
ardından derinden hissedildiğini 
söyleyen İş Sağlığı ve Güvenli 
Platformu Başkanı Ceyhun Kargın da 
kazalarını ardından somut adımlarını 
atılması için kuracakları Federasyon 
ve Konfederasyonlar ile mücadeleyi 
sürdüreceklerini belirtti.

İzmir Sanayici ve İşadamları 
Derneği’nin “İş İşten Geçmeden” 
sloganıyla gerçekleştirdiği İş Sağlığı 
ve Güvenliği Zirvesi’nin Beyaz Eşya 
Sektöründe İş Güvenliği ve Sağlığı 
paneli, Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ın moderatörlüğünde 
yapıldı.  Vestel Elektronik A.Ş.’den 
Hülya Erkonak Batu ve Recep yıldız, 
Sipil A.Ş.’den Gültekin Koyuncu 
ve İndesit’ten Afşar Ürüt Ülgen’in 
konuşmacı olduğu panelde İş 
Güvenliği ve Sağlığı Yasası’nın çıkmış 
olmasının önemine vurgu yapılırken, 
Yasanın denetim ile ilgili kısımlarının 
yetersizliğine dikkat çekildi.

Panelin açılışında konuşan 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, “2013 itibariyle 
yürürlüğe girmiş ve oldukça kapsamlı 
düzenlemeler içeren “6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun açık 
tarafları, her ölümlü kazada daha 
net gözlenmektedir. Yasal mevzuat; 
iş yerinde oluşabilecek iş kazası ve 
meslek hastalıklarını önlemekle ve 
bütün risklere karşı gerekli önlemleri 
almakla işvereni sorumlu tutmuştur. 
Bununla birlikte çalışanların da 
öngörülen önlemlerle ilgili olarak usul 
ve şartlara uymaları gerekmektedir. 
Ne yazık ki, .ülkemizde işverenin 
sorumluluğunu yerine getirmediği 

gibi, zaman zaman çalışan da 
usulleri görmezden gelebilmektedir. 
Bu noktada da eğitimin ne kadar 
önemli olduğu iş güvenliği bilincinin 
oluşturulmasının gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır” dedi.

Panelistler Vestel Elektronik 
A.Ş.’den Hülya Erkonak Batu, 
Sipil A.Ş. Gültekin Koyuncu ve 
İndesit’ten Afşar Ürüt Ülgen, 
şirketlerindeki İSG çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. İZSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, 
panelin moderatörlüğünü yürüten 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı ile 
panelistlere plaket takdim etti.

Yasanın
eksikleri
giderilmeli
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çözüme ulaştırıyoruz.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
İzmir Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlüğü işbirliğinde, 
“6552 Sayılı Kanun 

Kapsamında Bulunan Borçların 
Yeniden Yapılandırılması” hakkında 
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. 
EBSO Meclis Salonu’nda yapılan 
toplantıda, EBSO Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Endüstri İlişkileri 
Çalışma Grubu Başkanı Ateş İlyas 
Demirkalkan, İzmir Sosyal Güvenlik İl 
Müdürü Engin Bilgili ve SGK Sigortalı 
Tescil Daire Başkanı Savaş Alıç, 
borçların yeniden yapılandırılması 
konusunda katılımcıları bilgilendirirdi.

İş dünyası için önemli
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 

ve Endüstri İlişkileri Çalışma Grubu 
Başkanı Ateş İlyas Demirkalkan, Oda 
olarak sanayicilerin sorunlarına çözüm 
bulma ve hızla değişen yasal mevzu-
at hakkında bilgilendirme amacıyla, 
konunun uzmanlarının katılımıyla 
düzenledikleri etkinliklere özellikle 
önem verdiklerini söyledi.

Kamuoyunda Torba Kanun olarak 
bilinen 10 Eylül 2014 tarih ve 6552 

sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacak-
ların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 
Kanun”un TBMM’de kabul edilerek 
Resmi Gazete’de yayımlandığını hatır-
latan Demirkalkan, bu yasal düzen-
leme çerçevesinde Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
hakkında önemli düzenlemelerin de 
hayata geçirildiğini vurguladı. Bunların 
başında SGK’nın prim alacaklarının ye-
niden yapılandırılmasının büyük önem 
taşıdığını söyleyen Demirkalkan, SGK 
prim alacaklarının yeniden yapılan-

dırılarak peşin veya taksitler halinde 
ödenmesine imkan sağlandığına dikkat 
çekti.

Ateş İlyas Demirkalkan, işveren-
ler olarak SGK ve diğer kurumlarla 
ilgili her türlü gerekliliklerini yerine 
getirmeye çalıştıklarını ancak bazı 
durumlarda yaşanan sıkıntılar sonu-
cunda ödemelerde güçlük yaşandığını, 
borçlanma yoluna gidildiğini ifade 
ederken, “Ancak yeni düzenleme ile 
gecikme cezası ve gecikme zammı 
borçlarının tahsilinden vazgeçilmesi, 
idari para cezası borç asıllarının yüzde 
50’sinin terkin edilmesi, gayri faal 
işyerleri için borç asılları toplamı 100 
lirayı aşmayan alacakların silinmesi gibi 
hususların yer alması bizler açısından 
da bu yapılandırmayı motive edici hale 
getirmektedir” dedi.

Son başvuru 31 Aralık
İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü 

Engin Bilgili, “6552 sayılı Kanun ile 
Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında 
maden işçilerinden, kadın sigortalılara, 
yurtdışında çalışan vatandaşlardan ev 
hizmetlerinde çalışanlara kadar birçok 
konuda yeni düzenlemeler getirildiğini 
belirterek, “Bu düzenlemelerin ba-
şında ise Kurumumuzun bazı alacak-
larının yeniden yapılandırılarak peşin 
veya taksitler halinde ödenmesine 

SGK’dan ‘borç yapılandırma’ uyarısı
Borçlarını yapılandıran işverenler ‘Borcu yoktur’ yazısı alabilecek, bu 

borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerine uğramayacak, teşviklerden 
yararlanabilecek. Bağ-Kur sigortalılarının sağlık hizmetleri devam edecek.

Yapılandırma hangi borçları kapsıyor?
2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin, 10 Eylül 2014 ve öncesinde 

tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Sigorta primi, İşsizlik sigortası primi, 
Sosyal güvenlik destek primi, Genel sağlık sigortası primi, İsteğe bağlı sigorta 
ve topluluk sigortası primleri, Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile 
ek karşılık primi, Kurumca tahsil edilen; damga vergisi, özel işlem vergisi, 
eğitime katkı payı, 30 Nisan 2014 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki 
inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan 
sigorta primi, Aylık almakta iken kamuya ait işyerlerinde çalışmaları 
nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere,   11 Eylül 2014 tarihini takip eden 
ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin 
borç asılları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları, 
30 Nisan 2014 ve öncesinde işlemiş oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan 
idari para cezalarından, 31 Aralık 2014 tarihine kadar tebliğ edildiği halde 
ödenmemiş veya eksik ödenmiş olanlar yapılandırma kapsamına giriyor.
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imkân sağlanması yer almaktadır. Bu 
anlamda, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü 
maddesi kapsamındaki sigortalılarımı-
zın sigorta prim borçları, genel sağlık 
sigortası borçları, sosyal güvenlik 
destek primleri, 5434 sayılı Kanun 
kapsamındaki kesenekler ve idari para 
cezaları ile bu borçlara bağlı gecikme 
cezaları, gecikme zammı ve kanuni 
faiz alacakları yeniden yapılandırma 
kapsamına giren Kurumumuz alacakla-
rını oluşturmaktadır” dedi.

Bilgili ayrıca, yapılandırmadan 
faydalanacak olan sigortalı ve işveren-
lerin, yapılandırma kapsamındaki borç-
ları için en geç 31 Aralık 2014 tarihine 
kadar SGK birimlerine başvuruda 
bulunmaları gerektiğine dikkat çekti.

Bu imkanı değerlendirin
Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı 

Tescil Daire Başkanı Savaş Alıç ise, 
yeni yasal düzenlemenin işverenleri 
ilgilendiren önemli fırsatları da getir-
diğini ifade etti. Alıç, “Bu fırsatlardan 
biri de 30 Nisan 2014 tarihine kadar 
işlenen fiillere ilişkin idari para ceza-
larının yarısının tahsilinden vazgeçil-
mesine yönelik yapılan düzenlemedir. 
Yine bu Kanunun yayımlandığı tarihe 
kadar borç asıllarını ödemiş olanların 
gecikme zammı ve cezasının yüzde 
40’ını ödemeleri halinde geriye kalan 
tutarların tahsilinden vazgeçilmesi de 
önemli düzenlemelerden biridir” diye 
konuştu.

Mallardaki haciz 
kaldırılabilecek
Cezalara yönelik olarak getirilen 

düzenlemelerin yanı sıra yapılandırma 
başvurusunda bulunulması halinde, 
yapılandırma kapsamına girmeyen baş-
kaca borçların bulunmaması ve diğer 
şartlarında sağlanmış olması koşuluyla, 
5 puanlık prim indirimi ile diğer teşvik 
ve desteklerden işverenlerin yarar-
lanmasının mümkün olacağını belirten 
Alıç, “Yine borçlarını yapılandıran 
işverenlerimizin taşınır ve taşınmaz 
malları üzerinde haciz varsa kanunda 
belirtilen şartların oluşması halinde 
hacizlerinde kaldırılması mümkün 
olabilecektir” ifadelerini kullandı.

Yapılandırma işverenlere neler sağlıyor?
Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme 

sürelerinin bittiği tarihlerden 10 Eylül 2014 tarihine kadar geçen süre 
için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın 
ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı 
borçlarının tahsilinden vazgeçiliyor.

30 Nisan 2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin, 31 
Aralık 2014 tarihine kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş veya eksik 
ödenmiş olan idari para cezası asıllarının yüzde 50’si ile Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde idari para 
cezası asıllarının kalan yüzde 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme 
cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden 
vazgeçilecek.

Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme 
sürelerinin bittiği tarihlerden 10 Eylül 2014 tarihine kadar geçen süre 
için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın 
ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı 
borçlarının tahsilinden vazgeçiliyor.

1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre tescilleri yapıldığı halde 30 Nisan 
2008 tarihi itibarıyla sigortalılıkları durdurulanlar, 31 Aralık 2014 tarihine 
kadar Kuruma başvurmaları ve durdurulmuş sürelere ilişkin hesaplanan 
tutarları en geç 2 Şubat 2015 tarihine kadar ödemeleri halinde, durdurulmuş 
bu süreleri sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.

Prim borçlarından dolayı sağlık hizmetlerinden faydalanamayan genel 
sağlık sigortalıları; yapılandırıldığı tarihten sonraki cari aylardan 60 günden 
fazla prim borçlarının bulunmaması, yapılandırılan borçlarının ilk taksitini 
ödemeleri ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi kaydıyla  kendileri ile 
bakmakla yükümlü olduğu kişiler, genel sağlık sigortası kapsamında sağlık 
hizmetlerinden yararlanacaklar. 

Borçlarını yapılandıran işverenler ‘Borcu yoktur’ yazısı alabilecek, 
bu borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerine uğramayacak, 
teşviklerden yararlanabilecek.

11/9/2014 tarihi itibariyle taksitlendirmesi/yapılandırması devam eden; 
6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş 
borçlar ile 6385 sayılı Kanuna göre yapılandırılmış sosyal güvenlik destek 
primi borçları, ödenmiş taksitleri cari usullere göre mahsup edildikten sonra 
kalan tutarlar talep edilmesi halinde yapılandırılabilecek.

Yapılandırma taksitleri ile taksitlendirme süresi içerisinde tahakkuk 
edecek cari ay prim borçlarının, bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla 
taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, taksitlendirme 
hakkı kaybedilecek. En fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik 
ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son 
taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 
ödenmemesi halinde de taksitlendirme hakkı kaybedilecek. Taksit tutarının 
yüzde 10’u aşılmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik 
ödemeler ihlal sayılmayacak.

İşverenler yapılandırma kapsamındaki borçları için sigorta kanalıyla 
veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik 
il müdürlüklerine, sosyal güvenlik merkezine başvurabilecek. Bağ-Kur 
sigortalıları, durdurulan sigortalılık süresinin ihyasına ilişkin prim borçları 
yönünden sigortalı dosyalarının bulunduğu, prim borçları için herhangi bir 
sosyal güvenlik il müdürlüğü, sosyal güvenlik merkezine başvuracak. 
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Benzer ürünleri ya da 
hizmetleri başkalarının 
ürün ya da hizmetlerinden 
ayırt etmek üzere 

kullanılan ya da belirli bir hizmetin 
sunulması sırasında kullanılan 
ayırt edici işaret marka olarak 
tanımlanmaktadır. Sözcükler, 
Sayılar, Harfler, Şekiller, Ürünün 
Şekli veya Ambalajı ile bunların 
birlikte sunuluşları marka olarak 
değerlendirilmektedir. 

Markaların Korunması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname 
(556 sy KHK) hükümleri ile bu 
KHK hükümlerine uygun olarak 
tescil edilen markanın korunması 
sağlanmaktadır. Markanın sahibine 
sağladığı haklar, üçüncü kişilere karşı 
marka tescilinin yayın tarihi itibarıyla 
hüküm ifade eder. 

Marka tescilinden doğan haklar 
münhasıran marka sahibine aittir. 
Marka sahibi, aşağıda belirtilen fiillerin 
önlenmesini talep edebilir:

a) Markanın tescil kapsamına 
giren aynı mal ve/veya hizmetlerle 
ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan 
herhangi bir işaretin kullanılması.

b) Tescilli marka ile aynı veya 
benzer olan ve tescilli markanın 
kapsadığı mal ve/veya hizmetlerin 
aynı veya benzeri mal ve/veya 
hizmetleri kapsayan ve bu nedenle 
halk tarafından, işaret ile tescilli 
marka arasında ilişkilendirilme ihtimali 

de dahil, karıştırılma ihtimali bulunan 
herhangi bir işaretin kullanılması.

c) Tescilli marka ile aynı veya 
benzer olan ve tescilli markanın 
kapsamına giren mal ve/veya 
hizmetlerle benzer olmayan, ancak 
Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi 
nedeniyle tescilli markanın itibarından 
dolayı haksız bir yarar elde edecek 
veya tescilli markanın itibarına 
zarar verecek veya tescilli markanın 
ayırt edici karakterini zedeleyecek 
nitelikteki herhangi bir işaretin 
kullanılması.

Marka hakkına tecavüz teşkil 
eden fiiller aşağıdadır;

a) Marka sahibinin izni olmaksızın, 
markayı yukarıda a, b, c bendinde 
belirtilen biçimlerde kullanmak.

b) Marka sahibinin izni olmaksızın, 
markayı veya ayırt edilmeyecek 
derecede benzerini kullanmak 
suretiyle markayı taklit etmek.

c) Markayı veya ayırt edilmeyecek 
derecede benzerini kullanmak 
suretiyle markanın taklit edildiğini 
bildiği veya bilmesi gerektiği halde 
tecavüz yoluyla kullanılan markayı 
taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak 
veya bir başka şekilde ticaret alanına 
çıkarmak veya bu amaçlar için 
gümrük bölgesine yerleştirmek, 
gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 
kullanıma tabi tutmak veya ticari 
amaçla elde bulundurmak.

d) Marka sahibi tarafından 

Marka hakkına tecavüz ve 
marka sahibinin hakları

Av. Murat Ulusu
Hukuk Danışmanı

Marka sahibinin izni 
olmaksızın, marka 
taklit edilerek üretilen 
ürünü üreten, satan, 
dağıtan veya başka 
bir şekilde ticaret 
alanına çıkaran veya 
bu amaçlar için ithal 
eden veya ticari amaçla 
elde bulunduran kişi, 
hukuka aykırılığı 
gidermek ve sebep 
olduğu zararı tazmin 
etmekle yükümlüdür.
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lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz 
genişletmek veya bu hakları üçüncü 
kişilere devretmek

Başkasına ait marka hakkına 
iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz 
ederek mal veya hizmet üreten, 
satışa arz eden veya satan kişi 1 
yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 
bin güne kadar adli para cezası 
ile cezalandırılır.

Marka koruması olan eşya 
veya ambalajı üzerine konulmuş 
marka koruması olduğunu belirten 
işareti yetkisi olmadan kaldıran kişi 
hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis 
ve 5 bin güne kadar adli para cezasına 
hükmolunur.

Üzerinde başkasının hak sahibi 
olduğu marka taklit edilerek 
üretilmiş malı satışa arz eden veya 
satan kişinin bu malı nereden temin 
ettiğini bildirmesi ve bu suretle 
üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve 
üretilmiş mallara el konulmasını 
sağlaması halinde hakkında cezaya 
hükmolunmaz.

Marka hakkı tecavüze uğrayan 
marka sahibi, mahkemeden, aşağıdaki 
taleplerde bulunabilir:

a) Marka hakkına tecavüz fiillerinin 
durdurulması,

b) Tecavüzün giderilmesi ve maddi 
ve manevi zararın tazmini,

c)  Marka hakkına tecavüz dolayısı 
ile üretilmesi veya kullanılması 
cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları 
üretmeye yarayan araç, cihaz, makine 
gibi vasıtalara el koyulması 

d) (c) bendi uyarınca el konulan 
ürünler üzerinde kendisine mülkiyet 
hakkının tanınması, (Bu durumda, söz 
konusu ürünlerin değeri, tazminat 
miktarından düşülür. Bu değer, kabul 
edilen tazminatı aştığı zaman, marka 
sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi 
gerekir.)

e)  Marka hakkına tecavüzün 
devamını önlemek üzere tedbirlerin 
alınması, özellikle bu maddenin (c) 
bendine göre el koyulan ürünlerin 
ve araçların üzerlerindeki markaların 
silinmesi veya marka hakkına 
tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz 

ise imhası 
f) Marka hakkına tecavüz eden kişi 

aleyhine verilen mahkeme kararının, 
masrafları tecavüz eden tarafından 
karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi 
ve kamuya yayın yoluyla duyurulması.

e) Dava sonucunda haklı 
çıkan taraf, haklı bir sebebin veya 
menfaatinin bulunması halinde, 
masrafları karşı tarafa ait olmak üzere 
kesinleşmiş kararın günlük gazete veya 
benzeri vasıtalarla tamamen veya özet 
olarak ilan edilmesini talep etmek 
hakkına sahiptir. İlanın şekli ve kapsamı 
kararda tespit edilir. İlan hakkı, kararın 
kesinleşmesinden sonra 3 ay içinde 
talep edilmezse düşer.

Marka sahibinin izni olmaksızın, 
marka taklit edilerek üretilen ürünü 
üreten, satan, dağıtan veya başka bir 
şekilde ticaret alanına çıkaran veya 
bu amaçlar için ithal eden veya ticari 
amaçla elde bulunduran kişi, hukuka 
aykırılığı gidermek ve sebep olduğu 
zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Marka sahibinin uğradığı zarar, 
sadece fiili kaybın değerini değil, ayrıca 
marka hakkına tecavüz dolayısıyla 
yoksun kalınan kazancı da kapsar.

Yoksun kalınan kazanç, zarar gören 
marka sahibinin seçimine bağlı olarak, 
aşağıdaki değerlendirme usullerinden 
birine göre hesap edilir:

a) Marka hakkına tecavüz 
edenin rekabeti olmasaydı, marka 
sahibinin markanın kullanması ile elde 

edebileceği muhtemel gelire göre,
b) Marka hakkına tecavüz edenin, 

markayı kullanmak yoluyla elde ettiği 
kazanca göre,

c) Marka hakkına tecavüz edenin, 
markayı bir lisans anlaşması ile 
hukuka uygun şekilde kullanmış 
olması halinde ödemesi gereken 
lisans bedeline göre.

Marka hakkına tecavüzden 
dolayı dava açan veya açacak 

olan kişiler, dava konusu markanın 
kendi marka haklarına tecavüz 

teşkil edecek şekilde Türkiye’de 
kullanılmakta olduğunu veya 
kullanılması için ciddi ve etkin 
çalışmalar yapıldığını ispat etmek 
şartıyla, davanın etkinliğini temin 
etmek üzere, ihtiyati tedbire karar 
verilmesini talep edebilir. İhtiyati 
tedbir talebi, dava açılmadan önce 
veya dava ile birlikte veya daha 
sonra yapılabilir. İhtiyati tedbir talebi, 
davadan ayrı olarak incelenir.

İhtiyati tedbirler, verilecek 
hükmün etkinliğini tamamen 
sağlayacak nitelikte olmalı ve 
özellikle aşağıda belirtilen tedbirleri 
kapsamalıdır:

a) Davacının marka hakkına 
tecavüz teşkil eden fiillerin 
durdurulması,

b) Marka hakkına tecavüz edilerek 
üretilen veya ithal edilen şeylere 
Türkiye sınırları içinde veya gümrük 
ve serbest liman veya bölge gibi 
olanlar dahil, bulundukları her yerde 
el konulması ve bunların saklanması,

c) Herhangi bir zararın tazmini 
bakımından teminat verilmesi.

Son olarak marka sahibinin 
haklarına tecavüz oluşturması 
nedeniyle cezayı gerektiren taklit 
markalı mallara, ithalat veya ihracat 
sırasında hak sahibinin talebi üzerine, 
gümrük idareleri tarafından ihtiyati 
tedbir niteliğinden el konulabilir. 
Gümrük İdarelerindeki tedbir, el 
koyma kararının tebliğinden itibaren 
on gün içinde esas hakkında ihtisas 
mahkemesinde dava açılmaz veya 
mahkemeden tedbir niteliğinde karar 
alınmazsa idarenin el koyma kararı 
ortadan kalkar. 

HUKUK
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Boya, Vernik ve Kaplayıcı 
Maddeler Sanayi Meslek 
Komitesi Başkanı İhsan 

Bilgiç, Meclis Üyesi Mesut Kanat, 
Komite üyeleri Ahmet Tarık Pekel, 

Zafer Ergen ve DYO Boyadan Serdar 
Oran’ı temsilen Ercüment Atakay 
İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat 
Engin'i makamında ziyaret ederek yeni 
görevinde başarılar diledi.

Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği 

içinde olmaktan duyduğu mutluluğu 
belirten Engin, sanayicilerin sosyal 
sorumluluk yönünün de olduğunu 
vurguladı ve EBSO Boya, Vernik ve 
Kaplayıcı Maddeler Sanayi Meslek 
Komitesi üyelerine teşekkür etti.

Boya sanayicilerinden Engin’e ziyaret

İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette kentin 
genel asayiş durumu ve emniyet camiasının çalışmaları 

hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Devletin tüm 
kurumlarıyla uyumlu çalışmalar içerisindeyiz. Vatandaşları-
mızın huzuru bizim için çok önemli. Bu anlamda iyi ilişkileri-
mizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

İzmir Emniyet Müdürü Uzunkaya EBSO’da
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Yerli ve yenilenebilir 
enerji projelerinde 
kullanılmak üzere cihaz, 
kompanent ve makinaları 

üretecek yerli ve yabancı  firmaların 
kümelendiği bir üretim merkezi 
olmak isteyen Bergama Organize 
Sanayi Bölgesi (BOSBİ) Müteşebbis 
Heyet  ve Yönetim Kurulu üyeleri 
İzmir Valisi Mustafa Toprak, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu ve Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ı ziyaret etti. 

Bergama Kaymakamı Uğur 
Kolsuz, Bergama Belediye Başkanı 
Mehmet Gönenç, Bergama OSB 
Müteşebbis Heyet Başkanı ve Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, Bergama OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı ve EBSO Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin 
Vatansever,  Bergama Ticaret Odası 
Başkanı Fikret Ürper, Bergama OSB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve EBSO 
Meclis Üyesi Ahmet Telek, Bergama 
OSB Müdürü Burak Akgün’den 
oluşan heyetin ziyaretlerinde 
bölgenin ulaşım altyapısı, enerji 
indirme merkezi ve bağlantı yolları 
ziyaretlerde gündeme gelen başlıca 
konular oldu.

Kavşak ve enerji için 
devreye girdi
Bergama Organize Sanayi Bölgesi 

Müteşebbis Heyet Başkanı İbrahim 
Gökçüoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu ile EBSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ı 
ziyaretlerinde bölge ile ilgili bilgilen-
dirme yaparken Bergama Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Vatansever ise, 96 adet sanayi 
parseli bulunan bölgede kurulacak 
işletmelerde 5 binin üzerinde istihdam 
sağlamayı hedeflediklerine dikkat 
çekti. Vatansever yaptığı açıklama-
da, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ve EBSO’nun desteğinden 
büyük memnuniyet duyduklarını 
söyledi. Vatansever, “Sayın Valimiz 
Mustafa Toprak ile yaptığımız görüş-
mede BOSBİ olarak hazırladığımız 
dosyayı sunduk. Konularımızı anlattık. 
İzmir-Çanakkale Karayolu üzerinde 
yapılmasını istediğimiz ve projeleri 
onaylanan kavşak konusunu ele aldık. 
Sayın Valimiz, yanımızda Karayolları 
Bölge Müdürümüzü arayarak konu ile 
ilgili desteklerini ifade etti. Yine Bölge-
mizin ihtiyacı olan 35 MV’lık enerji için 
TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 
Bölgemizde kendilerine tahsis kararı 
aldığımız 154/34,5 KV indirici merkez 
yapılması konusunda Sayın Valimiz'in 
desteklerini talep ettik, kendileri bu 

konu ile yakından ilgileneceklerini 
ifade ettiler” diye konuştu.

OSB’ler çok önemli 
Vatansever, İzmir Büyükşehir 

Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu 
ziyarette ana gündem maddesinin ise 
bağlantı ve köy yolları olduğunu söyle-
di. Vatansever, “Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Aziz Kocaoğlu ile yeni 
imar planına işlenen ve Bakanlık tara-
fından onaylanan Soğancı Köy yolunun 
ve 4 adet daha köye ulaşım sağlayan 
yolun Bergama OSB yeşil bandının 
içinde ve OSB’nin kıyısından geçecek 
şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılması hususunda des-
teklerini rica ettik. Sayın Başkanımıza 
konu ile ilgili taleplerimizin ve yapıla-
cak çalışmaların projelerinin yer aldığı 
dosyamızı sunduk” dedi.

Üreten kesimin yanındayız
Vatansever, ayrıca EBSO Başkanı 

Ender Yorgancılar’a da bölge ile ilgili 
bir dosya sunduklarını ve destek iste-
diklerini dile getirdi. Vatansaver, “Üç 
kurumumuza yaptığımız ziyaretlerden 
ve konulara çözüm odaklı yaklaşım 
görmemizden dolayı memnunuz. 
Bu eksiklerimizin tamamlanması ile 
birlikte altyapı çalışmalarının başlama 
aşamasına geldiğimiz bölgemizde 
hızla fabrika binaları yükselecektir” 
diye konuştu.

Bergama OSB’ye tam destek
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Mec-
lis Başkanı Salih Esen, açılış 
ve başkanlık sunuşlarında, 
Meclis toplantısını onurlandı-

ran İzmir İtfaiye Daire Başkanı Serdar 
Yücel’e katılımları için teşekkür 
ederek, 22-28 Eylül İtfaiye Haftasını 
ve Türk İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşu-
nun 300. yılı olduğunu, bu vesileyle 
kendilerini kutladıklarını söyledi.

Esen, orman yangınları ile 
doğal güzelliklerimizin ve bizzat 
yaşadığımız fabrika yangınları ile 
emeklerimizin heba olması karşısında 
üzülerek çaresiz kaldıklarını, bu 
anlamda toplumsal bilincimizin 
derinleştirilmesine ihtiyaç 
duyulduğunu, bunun da eğitimle, 
farkındalık yaratarak ve tatbikatlarla 
gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

IŞİD ve kaos
Yılın son çeyreğinde komşu 

coğrafyamızda şiddetlenen 
katliamların uluslararası müdahaleleri 
zorunlu kıldığını, özellikle IŞİD 

terörünün gündemimizi büyük ölçüde 
meşgul ettiğini, bu karamsarlıkların 
arasında 101 gün boyunca IŞİD 
tarafından rehin tutulan 49 
vatandaşımızın kurtarılmasını büyük 
bir sevinçle karşılandığını belirterek, 
rehinelere geçmiş olsun dileklerini, 
kurtarılmalarında emeği geçenlere 
de tebriklerini iletti. Esen, coğrafi 
konumumuz ve küresel dünyadaki 
önemimizin gereği, ülkemizi de 
derinden etkilemeye devam eden 
olayların ülkemizde sayıları zaten 1,5 
milyona dayanmış olan mültecilerin 
son çatışmalarla birlikte daha da 
artmasına neden olduğunu belirterek, 
mültecilerin bir plan ve program 
dahilinde ülkemize alınıyor olmasını 
ümit ettiklerini söyledi.

Şiddet değil barış
Salih Esen, tüm bu bölgesel 

olumsuzluklara, bir de ülkemizdeki 
çözüm sürecinin sekteye uğraması 
ve kutuplaşmanın arttığına ilişkin 
tartışmalar da eklenince, ne yazık ki 

kaos ortamının daha da güçlendiğini, 
geçtiğimiz haftalarda yaşanan heykel 
tartışmalarının, okul yakma girişimleri 
ve benzeri olayların çözüm süreci 
vurgusuna karşın kutuplaşmanın 
şiddete nasıl da kolaylıkla 
dönüşebildiğini acı bir şekilde ortaya 
koyduğunu, oysa demokrasi zemini 
sağlam temeller üzerinde kurulu 
olan gelişmiş ülkelerde, bu tür 
tartışmaların kutuplaşmaya ve şiddete 
mahal vermeden de çözülebileceğine 
şahit olduklarını ifade etti.

Bilindiği üzere 18 Eylül’de, 
İskoçya’da gerçekleştirilen bağımsızlık 
referandumunun, siyasi çözüm 
arayışlarının güncel ve anlamlı bir 
örneğini teşkil ettiğini, referandumda 
İskoç vatandaşlarına “Birleşik Krallık 
yerine bağımsız bir ülke olmayı 
isteyip istemediklerinin” sorulduğunu, 
oylama sürecinin en ufak bir kırgınlık 
olmaksızın yüzde 54’lük “Hayır” 
oranıyla sonuçlandığını dile getiren 
Esen, ülkemizde de konu ne olursa 
olsun, şiddeti benimsemek yerine 

Esen’den 
meclis 

temennilerii
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EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, Ekonomi Bakanı Zeybekci’nin katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantıda piyasalardan gelen sinyallerin çok acil şekilde 

imalat sektörüne destek verilmesi yönünde olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

demokratik bir anlayışın ve barışçıl bir 
dilin hâkim olmasını temenni etti.

Yorgancılar’a DEİK tebriği
Bugüne kadar TOBB’un 

bünyesinde bulunan Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu’nun alınan bir karar 
gereği Ekonomi Bakanlığı’na geçtiğini, 
uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve 
ticaretin yaygınlaşması anlamında çok 
önemli hizmetleri olan DEİK’e emek 
veren herkese teşekkür ettiğini dile 
getiren Esen, Ekonomi Bakanlığı’nın 
daha sağlıklı koordinasyon sağlama 
adına devraldığı DEİK’i geliştirmesini, 
büyütmesini ve katkılarını arttırması 
temenni ederek, Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’ın DEİK 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş 
olmasını Odamız ve Bölgemiz adına 
çok önemsediğini, bu anlamda 
Yorgancılar’ı tebrik ettiğini söyledi.

Piyasaların nabzı
Esen, Eylül ayı içerisinde Ekonomi 

Bakanı’nı Odamızda ağırlama 
imkânı bulduklarını, gerçekleştirilen 
toplantıda; piyasalardan gelen 
sinyallerin çok acil şekilde imalat 
sektörüne destek verilmesi 
yönünde olduğunu, TÜİK’ten alınan 
verilere bakıldığında 2002 yılında 
icra dairelerindeki dosya sayısı 6 
milyona yakın diken 2012 yılında bu 

rakamın 15 milyon adete ulaştığını 
ki bu rakamın aynı zamanda İcra 
Daireleri’ne düşen dosyanın ne kadar 
uzun sürede çözüme ulaştığının da bir 
göstergesi olduğunu vurguladığını, her 
zaman dile getirdikleri üzere gecikmiş 
adaletin, adalet olmaktan çıktığını, 
kötü niyetlilerin bir ölçüde daha da 
cesaretlenmesine imkân sağladığını 
söyledi.

İflas ve iflas erteleme davaları 
sayısının, 2002 yılında 624 iken 2012 
yılında 1.227’ye ulaştığını, 2013 ve 
2014 yıllarında sayıları konusunda 
bir veri elde edemediklerini çünkü 
gerekli takibin yapılamadığını, 2013 
yılı verilerinin ancak 2014 yılı sonunda 
alınabileceğinin ifade edildiğini söyledi. 
Esen, oysaki bu rakamların piyasanın 
nabzının nasıl arttığını, tansiyonun ne 
olduğunu izah eden öncü göstergeler 
olması gerektiğini belirtti. Karşılıksız 
çeklerdeki artışın da oldukça dikkat 
çekici olduğunu ama bu konuyu 
her açtıklarında karşılıksız çeklerin 
miktarının azaldığının ifade edildiğini, 
zira vadeli çek tedavülü piyasalardan 
azaltılırsa veya yok edilirse karşılıksız 
çek miktarının oldukça asgariye 
inmesinin çok normal olduğunu 
belirtti.

Esen, 2014 yılının 7 aylık 
toplamına bakıldığında karşılıksız 

çıkan her 4 çekten sadece bir 
tanesinin ödendiğinin görüleceğini, 
özellikle Temmuz ayında karşılıksız 
her 10 çekten sadece bir tanesinin 
ödendiğinin görüleceğini belirterek,  
bu konunun ekonomiye yön verenler 
tarafından çok iyi irdelenmesi 
gerektiğini ki Ekonomi Bakanı’na 
da bu konuları çok net şekilde ifade 
etme imkanı bulduklarını söyledi.

EBSO Ailesi
Meclis Üyesi Osman Öz’ün kızının 

dünya evine girdiğini dile getiren 
Esen, genç çifte mutluluklar dileyerek, 
Öz ailesini tebrik etti.

Bilindiği üzere, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nce Meclis Üyelerine, 
Birliğimiz ve iştiraklerinin kurumsal 
yapılarını ve hizmetlerini tanıtmak, 
Türkiye ve dünya ekonomisindeki 
gelişmeler hakkında bilgilendirmek ve 
kendilerine çeşitli yönetim becerileri 
kazandırmak amacıyla seminer 
düzenlendiğini söyleyen Esen, 
konu ile ilgili ulaşım ve konaklama 
organizasyonlarının yapılabilmesi 
için Meclis Üyelerinin Odamıza 
bilgi vermesi gereğini bir kez daha 
hatırlattı.

Esen tüm Meclis Üyelerinin 
Kurban Bayramı’nı kutlayarak, sağlıklı, 
huzurlu bir bayram temenni etti.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, İzmir İtfaiye Da-
ire Başkanı Yücel’e meclise 

katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Bilindiği üzere 146 maddelik 

Torba Yasa’nın yayınlandığını, 
konuyla ilgili teknik detaylı bilgilerin 
yer aldığı dosyanın Meclis girişinde 
Meclis Üyeleri ile paylaşıldığını dile 
getiren Yorgancılar, mali konularla 
ilgili değerlendirmeleri de İzmir 
Vergi Dairesi Başkanı’na yapmış 
oldukları ziyaret sonucunda bayram 
ertesinde komite üyelerinin katılımıyla 
gerçekleştirilecek toplantıda 
değerlendireceklerini, toplantı tarihini 
bilahare paylaşacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden 
sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu 
Başbakanlığında kurulan hükümetin 

6 Eylül günü Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde güvenoyu olarak resmen 
göreve başladığını, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası olarak kendilerine başarılar 
dilediklerini, en kısa sürede projelerini 
hayata geçirerek, ülke ekonomisine 
katkıda bulunmalarını dilediklerini 
söyledi.

Yorgancılar, yeni Hükümetin 
programında öncelikle dönüşüm 
programı olarak adlandırılan 25 
tane önemli madde bulunduğunu, 
üretimde verimliliğin arttırılma 
programı, ithalata bağlılığın azaltılması, 
yurt içi tasarrufların arttırılması, israfın 
önlenmesi, iş ve yatırım ortamının 
geliştirilmesi, iş gücü piyasasının 
etkinleştirilmesi, kamu alımları 
yoluyla teknoloji geliştirme yerli 
üretim programı, yerel kaynaklara 
dayalı enerji programı, temel mesleki 

becerileri geliştirme programı, 
rekabetçiliği ve sosyal uyumu 
geliştiren kentsel dönüşüm kalkınma 
için uluslararası iş birliği alt yapısının 
geliştirilmesi gibi konuların dönüşüm 
programı içerisinde yer aldığını dile 
getirdi.

Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, 
Türkiye’de ihracatla ilgili, TİM, 
TOBB gibi kurumların içinde yer 
aldığı Turkey Discover The Potential 
isimli logonun tanıtımının ve bunun 
Türkiye’deki tüm ihracatçılar 
tarafından gerek yapılan ürünlerin 
üzerinde, gerekse kasalarda 
ambalajların üzerinde kullanılmasıyla 
ilgili tanıtım toplantısının Eylül 
ayı içerisinde gerçekleştirildiğini, 
Cumhurbaşkanımızın “Discover The 
Potential” cümlesinin “Discover The 
Power” olarak değiştirilmesinin ülke 

Yorgancılar: Biz hep 
sanayileşmeyi savunduk
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açısından daha doğru bir yaklaşım 
olacağını ifade ettiğini, bununla ilgili 
kararın netleşmesinin akabinde 
kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Sanayileşmeyi savunduk
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, basından da takip 
edildiği üzere 2014 Temmuz 
sonundan itibaren Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan’ın “inşaattan 
sanayiye yönelmeliyiz” ifadelerinin 
kamuoyundan oldukça destek 
gördüğünü, ülkenin en yetkili 
ekonomiden sorumlu kişisi, sanayiden 
kaçıp, konut yapıyoruz diyorsa 
bunun altındaki sebeplerin çok iyi 
irdelenmesi gerektiğini söylerken,  
kendisinin gerek EBSO Meclisinde, 
gerekse birçok platformda yaptığı 
konuşmalarda 2011 yılından 
itibaren sürekli sanayisizleşme 
riskinin altını çizmeye çalıştığını, 
dönüşüm programında yer alan 25 
maddeden 10 tanesini sürekli olarak 
dile getirdiklerini belirterek, 2009 
yılından itibaren üstüne basarak ifade 
ettikleri konuların yer aldığını gazete 
kupürlerinden oluşan slaytı Meclis 
üyeleri ile paylaştı.

Ali Babacan’ın 2014 yılında dile 
getirmeye başladığı konuları 4 sene 
öncesinde ifade ettiklerini vurgulamak 
amacıyla 2009 yılından itibaren yapmış 
oldukları ve basında yer alan haberleri 
meclis üyeleri ile paylaştığını, 4 
yıldır çözüm aradıkları konulara 
hükümetimizin en kısa sürede çözüm 
bulup, ülkemizin ve sanayinin önünü 
açmasını ümit ettiklerini söyledi. 
Yorgancılar, inşaat sektörüne karşı 
bir düşünce içerisinde olmadıklarının 
çok net altını çizmek istediğini, 
çünkü inşaat sektöründe kullanılan 
tüm ürünlerin sanayi ürünleri olarak 
sanayiciler tarafından üretildiğini, 
sadece sanayi sektörünün daha fazla 
desteklenmesi, bu konuda yatırım 
ortamının iyileştirilmesini vurgulamaya 
çalıştıklarını dile getirdi.

Üreterek büyürüz
İmalatın büyümeye katkısının ne 

kadar önemli olduğuna ilişkin bir tablo 

paylaşan Yorgancılar, 1992-2002 ve 
2003-2013 yılları arasında iki 10 yıllık 
süreci kıyasladıklarında 1992-2002 
yılları arasındaki Türkiye’nin yüzde 3.4 
büyüdüğünü, 2003- 2013 arasındaki 
Türkiye’nin yüzde 4.96 büyüme 
gerçekleştirdiğini, güzel bir yükseliş 
göründüğünü ama imalatın gayrisafi 
yurt içi harcama içindeki payının 
yüzde 22,5’ten, yüzde18’e düştüğünü, 
bunun da üreterek değil, tüketerek 
büyüdüğümüz anlamına geldiğini, yani 
yaparak satmadan, alıp satarak bu 

büyümeyi gerçekleştirdiğimizi belirtti.
Ender Yorgancılar, küresel rekabet 

endeksinde Türkiye’nin 45.sırada 
olduğunu, 2014 yılında Ar-Ge’nin 
gayri safi yurt içi harcamaları alanında 
oranının binde 9 olduğunu, imalatın 
gayri safi yurt içi harcamalarındaki 
payının da yüzde 18.6 olduğunu, 
üretim yapmadıkları için bu rakama 
düşüş olduğunu söyledi. Çeyrekler 
itibariyle büyümeğe katkı oranlarına 
bakıldığında imalat sanayi 2004 
yılının 3. çeyreğinde yüzde 4.11iken 
2013 yılının 2. çeyreğinde binde 
94, 2014’ün 2. çeyreginde binde 
50 olduğunu, yani üretimin olduğu 
dönemde, üretimin payının büyümeye 
olan katkısının yüzde 4’lerden binde 
50’ye indiğini, ki bu verinin de 
Türkiye’nin üretimden kaçtığının ayrı 
bir göstergesi olduğunu ifade etti. 

2004 yılının 2. çeyreğinde yüzde 
4.11’lik büyümenin gerçekleştirdiği 
tarihte özel sektör yatırımlarının 
yüzde 10.82 olduğunu, bu rakamın 
2013’de binde 16’ya, 2014’de binde 
82’ye düştüğünü, bu göstergenin 
de ‘Türkiye ihracatla büyüyor’ 
demelerinin nedenlerinden biri 
olduğunu vurguladı. Yorgancılar, 
sektörler bazlı nakit kredilerine ilişkin 
tabloya bakıldığında 2004 ve 2014 
yılları arasında sanayi sektöründeki 
değişim oranının yüzde749, inşaat 
sektöründeki artışın yüzde 2062 
olduğunu, 2004 yılındaki nakit kredi 

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, 
Başbakan Yardımcısı 

Ali Babacan’ın 
‘inşaattan sanayiye 

yönelmeliyiz’ 
ifadelerinin 

kamuoyunda 
destek gördüğünü 

belirtirken, kendisinin 
2011 yılından itibaren 

her platformda 
yaptığı konuşmada 

sürekli sanayisizleşme 
riskinin altını çizdiğini 

hatırlattı.

Yerelde kalkınma
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Ekonomi Bakanı Nihat 

Zeybekci’nin ilimize yaptığı ziyaret kapsamında Odamız’ı da ziyaret ettiğini, 
ekonomi ile ilgili karşılıklı görüş alış verişinde bulundukları toplantıda; gerek 
reel sektör, gerekse makro ekonomik üretim dengelerinin arttırılmasıyla 
ilgili düşünceleri dile getirdiklerini, özellikle, “İzmir’i ekonomik olarak yeni 
baştan planlayım, İzmir serbest bölgeler şehri olsun” ifadelerinin çok önemli 
olduğunu, böylesine niyetli bir bakan varken karşılarında, sanayiciler olarak 
üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti. Konuyla ilgili olarak, Aliağa’nın 
plastik petrokimya ve demir-çelik sektörleriyle ilgili sanayi bölgesi haline 
getirilebileceğini, meslek lisesiyle birlikte Bayındır’ın çiçekçilik merkezi 
haline dönüşebileceğini, Tire-Ödemiş bölgesinin tamamen süt ve süt 
ürünleri, hayvancılık sektörü ile ilgili bir yapıya kavuşabileceğini, ki yerelde 
kalkınma olduğu takdirde bu ülkenin refah seviyesinin çok daha kolay 
artacağını dile getirdi.
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denetiminin sektör içindeki paylarına 
bakıldığında; inşatta yüzde 5.2 iken, 
sanayide yüzde 2.6 iken 2014 yılında 
inşaatın yüzde 7.2’ye çıkarken 
sanayinin yüzde 1.4’e gerilediğinin 
görüldüğünü, inşaat sektöründeki 
karlılığın lüks konutların, AVM’lerin 
kiraya verilme sistemleri sonucu 
ortaya çıktığını söyledi.

Kesinlikle inşaat sektörüne karşı 
olmadıklarını bir kez daha vurgulayan 
Yorgancılar, inşaat sektörünün 
Türkiye’nin lokomotif sektörü 
olduğunu, bu konuda dünyada ikinci 
sırada yer aldığımızı, zira en az 2000 
3000 çeşit ürünü yanında sattığını, 
ancak inşaat sektörünü Türkiye’nin 
ihtiyacı olan konut inşaatlarından 
ziyade sanayi tesisi yapar halde 
getirebildiğimiz takdirde istihdam 
sağlayarak, üretim yapabilecek 
konuma geleceğimizi belirti.

Risk değil önlem alalım
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, dolar ve euro kurlarının 

gelişimiyle ilgili tabloya bakıldığında 
her ne kadar artan azalan bir seyir 
izlese de yaşanan artışın çok net 
görüldüğünü, burada ülkemizi 
ilgilendiren en önemli konunun 
ithalatın dolarla, ihracatın euro ile 
yapılması olduğunu ki böyle bir 
ortamda kur farkı yememenin, kayıp 
yaşamamanın söz konusu olmadığını, 
üreticilerin tedbirleri zamanında 
almaları gerektiğini belirtti.

Reel kesim ve tüketici güven 
endeksinde aşağı doğru bir gidiş 
görüldüğünü dile getiren Yorgancılar, 
tekno yatırım programı ve bununla 
ilgili desteklerde güzel gelişmeler 
yaşandığını, işletme giderlerine 
bir yıl için yüzde 75 oranında hibe 
verileceğini, toplamda 50 milyona 
kadarlık yatırımların destekleneceğini, 
yatırım tutarının 10 milyona kadarlık 
kısmının yüzde 50’sinin küçük 
işletmeler için hibe olarak verileceğini, 
alınacak makine teçhizat yabancı ise 
bu oranın yüzde 40 olacağını, Ar-Ge 

merkezindeki istihdam desteğinin 
2023’e kadar uzatıldığını belirtti.

Dünyanın ekonomik ağırlık 
merkezindeki dönüşü, dünya 
ticaretinin batıdan doğuya doğru 
kaydığı hususunu daha önce 
meclis toplantısında dile getirdiğini 
söyleyen Yorgancılar,  gelinen 
süreçte bunu çok daha net olarak 
gördüklerini, bu amaçla uluslararası 
pazar araştırmalarını bu doğrultuda 
sürdürdüklerini, henüz tarihi 
kesinleşmemiş olmakla birlikte yakın 
zamanda Kazakistan’a iş seyahati 
planladıklarını, Kazakistan ve 
Türkiye arasında sektörel avantajlar 
incelendiğinde önemli fırsatların göze 
çarptığını belirtti.

Çinli başkanlara davet
Eylül ayı içerisinde İzmir 

Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmir 
Ticaret Odası Başkanı, Ege İhracatçı 
Birlikleri Başkanıyla beraber bir 
günlüğüne Çin’e giderek, Xiamen 
kentinde yapılan Trade and 

Ender Yorgancılar, “İnşaat, Türkiye’nin lokomotif sektörüdür. Ancak inşaat 
sektörünı konut inşaatlarından sanayi tesisi yapabilir hale getirdiğimiz takdirde 

istihdam sağlayarak üretim yapabilecek konuma geliriz.”
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Investment Partnership adı altında 
şehirlerarasındaki iş birliğini arttırıcı 
toplantıya katıldıklarını, son derece 
başarılı bir organizasyon olduğunu 
söyleyen Yorgancılar, Çin’deki 
belediye başkanlarının yetkilerinin çok 
yüksek olduğunu, her türlü bütçeyi 
istedikleri gibi kullanabildiklerini, iki 
ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi 
adına Çinli Belediye Başkanlarını 
İzmir’e davet ettiklerini, güzel ilişkiler 
kurulduğu takdirde şehrimizde belli 
yatırımların yapılabileceğini ifade etti. 

Ender Yorgancılar, yerelde 
kalkınmayla ilgili sürdürülebilir 
büyüme isteniyorsa 3 ayrı başlıkta 
18 maddeden oluşan yapısal reform 
önerimizin mutlaka hayata geçirilmesi 
gerektiğini, konuyla ilgili hazırlanan 
dosyayı Bakana ilettiklerini belirtti. 
Yorgancılar, tüm meclis üyelerinin 
aileleriyle birlikte Kurban Bayramını 
sağlık, huzur, mutluluk içinde 
geçirmelerini diledi.

Yorgancılar konuları 
değerlendirdi
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, Meclis üyelerinin 
gündeme getirdiği konuları 
değerlendirdi.

Nedim Anbar’ın dile getirdiği 
Çevre Ödül Töreninin önemine 

kendisinin de inandığını, sadece 
geçen sene daha iyi olabilir 
düşüncesiyle Odamız Başarılı Sanayi 
Kuruluşları Ödül Töreni ile birlikte 
gerçekleştirdiklerini, yine ayrı bir 
tören olarak düzenlenmesinde 
bir mahsur bulunmadığını, 
konuyu Yönetim Kurulu’nda 
değerlendireceklerini söyledi.

YOİK’de çalışma gurubu üyelerinin 

iletişim bilgilerinin niye verilmediği 
konusunu kendisinin de bilmediğini, 
ilk defa böyle bir şey ile karşılaştığını 
dile getiren Yorgancılar, nedenini 
öğrenerek Anbar’a geri dönüş 
yapacağını söyledi.

Yılmaz Şahin’in ifade ettiği konuları 
daha önceki görüşmelerinden dolayı 
bildiğini, gereği için not aldığını 
belirten Yorgancılar, Özkan İpek’in 
bahsettiği konunun son derece 
önemli olduğunu söyledi. Kullanılan 
her ne ürün olursa olsun mutlaka 
kontrol ve bakımının ilgili servislere 
yaptırılması gerektiğini hatırlatan 
Yorgancılar, yaşanan olayın ise bir 
kazadan ziyade göz göre göre 
yapılmış bir yanlış olduğunu, eğer 
zamanında bakımı yapılsaydı hiç 
kimsenin hayatını kaybetmeyeceğini, 
olayın yaşanmasında kontrolü 
yaptırmayanlar kadar, çağ dışı bu 
sistemin kullanılmasına izin verenlerin 
de suçlu olduğunu, yaşanan durumun 
asansör sektörüyle ilgili olmadığı 
konusunda müsterih olunması 
gerektiğini söyledi.

Ender Yorgancılar, Murat 
Kurtalan ve Kenan Lider’in dile 
getirdiği konuları not aldıklarını, 
çözümü hususunda her türlü çabayı 
göstereceklerini belirtti.

Ender Yorgancılar, tekno 
yatırım programı ve bununla 

ilgili desteklerde güzel 
gelişmeler yaşandığını, 

işletme giderlerine bir yıl 
için yüzde 75 oranında hibe 
verileceğini, toplamda 50 

milyona kadarlık yatırımların 
destekleneceğini, yatırım 

tutarının 10 milyona 
kadarlık kısmının yüzde 

50’sinin küçük işletmeler 
için hibe olarak verileceğini, 

alınacak makine teçhizat 
yabancı ise bu oranın 

yüzde 40 olacağını, Ar-Ge 
merkezindeki istihdam 
desteğinin 2023’e kadar 

uzatıldığını belirtti.
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İzmir İtfaiye Daire Başkanı Serdar 
Yücel, İzmir İtfaiyesi’nin kuruluşu, 
organizasyonu hakkında bilgi ve-
rerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi 

bünyesinde şuanda 6330 sayılı Kanunla 
30 ilçede faaliyetlerini sürdürdükle-
rini, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
misyon, vizyon ve ilkeleri doğrusunda 
hareket ederek, hizmet etmeye çalış-
tıklarını belirtti.

Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde 
itfaiye teşkilatının görevlerinin genel 
hatlarıyla; yangınlara müdahale 
etmek, her türlü kaza, çökme, 
patlama, mahsur kalma yani felakete 
ilişkin görevleri yerine getirmek, su 
baskınlarına müdahale etmek, doğal 
afetler ve olağanüstü durumlarda 
kurtarma çalışmalarına katılmak, ayrıca 
orman teşkilatının orman yangınlarına 
karşı yapmış olduğu faaliyetlere 
katkıda bulunmak, belediye sınırları 
dışındaki olaylara müdahale etmek, 
iş yeri, eğlence yeri, fabrika, sanayi 
kuruluşlarını yangına karşı önlemler 

yönünden denetlemek, bu konuda 
mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları 
vermek ve Belediye Başkanı’nın 
vereceği talimatlarını yerine getirmek 
olarak belirlendiğini söyledi.

Personel ve araç takviyesi
Serdar Yücel, İzmir’de 2009 yılında 

100 bin kişiye düşen itfaiye çalışanı 
sayısı 23 iken, 2014 Ağustos ayı sonu 
itibariyle bu rakamın 31’e yükseldiğini, 
toplam 1287 çalışan bulunduğunu, 
bunların 49’unun bayan olduğunu, 
bir itfaiyecinin uzmanlık seviyesine 
ulaşabilmesi için 10-15 yıl çalışmaya 
ihtiyacı olduğunu belirtti.

İtfaiye araç sayısının 2009 yılından 
2012 yılına kadar devam eden 
süreçte aynı kalmakla birlikte, gelişen 
teknolojiye bağlı olarak ihtiyaçların 
donanımsal olarak karşılanması 
yönünde, dış kaynaklı bir projeyle, 114 
adet araç alım projesinin onaylandığını, 
bugün itibariyle araç sayısının 215’e 
ulaştığını, önümüzdeki sene içerisinde 
60 kadar değişik donanımsal araç 

alımının yapılacağını ifade eden Yücel, 
şehrimizin gelişen bina stok yapısına 
bağlı olarak teknolojilerini arttırdıklarını 
söyledi.

Yücel, 36 olan itfaiye grup sayısının 
9 ilçenin Büyükşehir sınırlarına 
geçmesiyle 46’ya çıktığını, grupların 
arttırılması yönünde planlamaların 
gerçekleştirildiğini, yapım işlerinin 
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca 
yürütüldüğünü ifadeyle, grup kurmanın 
ve işletme maliyetinin çok yüksek 
olduğunu vurguladı.

Yangın azalmıyor
Yangınları, yapısal ve yapısal 

olmayan yangınlar şeklinde ikiye 
ayırdıklarını, yapısal yangınların 
fabrika yangınlarını da içeren yangınlar 
olduğunu, yapısal olmayan yangınların 
ise daha çok yazın ortaya çıkan ot, 
çöp, orman yangınları ile diğer hafif 
ve küçük yangınlar olduğunu söyledi. 
Yıllık olarak toplamda 8 bin yangınla 
karşılaştıklarını, yapısal yangınlarda 
2500’ün altına maalesef düşülmediğini, 

İtfaiye İzmir’in güvencesi
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yangınların genelde Haziran, Temmuz, 
Ağustos aylarında daha sık görüldüğünü 
dile getirdi.

Yücel, arama, kurtarma ve afet 
olaylarında, özellikle su baskınlarında 
bir azalma söz konusu olduğunu, 
şehrimizde İZSU’nun bazı projeleri icra 
etmesinin bu duruma etkisi olduğunu 
söyledi. Kurtarma operasyonlarında 
ciddi bir artış yaşandığını ki bunun 
sebebini de bilinçli müdahale 
yaklaşımının oluşmaya başlaması olarak 
öngördüklerini ifade etti. Denetim 
ve önleme faaliyetlerinde özellikle 
2011 yılında bir düşüş olduğunu, 
bunun o yılın ekonomisi ile ilgili 
olarak belediyelerin itfaiye raporunu 
daha az oranda talep etmelerinden 
kaynaklandığını, şu anda yıllık 8000-
9000 seviyelerinde başvuruların devam 
ettiğini söyledi.

Eğitim veriliyor
Yaklaşık 400, 500 kurum ve iş 

yeri çalışanına temel yangın eğitimi 
verdiklerini, Toros’ta Türkiye’de başka 
bir örneği olmayan bir eğitim tesisleri 
bulunduğunu, bu tesisi kent teşkilatı 
için kullanmakla birlikte, yabancı itfaiye 
teşkilatlarına, bazı özel kurumlara ücret 
karşılığı kiraladıklarını söyledi.

Serdar Yücel, yurtdışı ziyaretlerinde 
müdahalenin, ihbar mekanizmasının 
doğru çalışması ile yakından ilişkisi 
bulunduğuna tanık olmalarını, çağrı 
sisteminin dünyanın sayılı itfaiye 
kurumlarında; uydu ve hızlı kablolu 
sistemlerle yönetim merkezinden 
gelen ihbarın doğrudan itfaiye grubuna 
ve itfaiye aracındaki monitöre 
yansımasıyla gerçekleştirilen işlemin, 
itfaiyeci yangın yerine ulaşana kadar 
itfaiye aracından zaman kaybetmeksizin 
ve çağrı merkeziyle kurduğu irtibatın 
yanında direk olarak önündeki aracın 
içindeki monitörden faydalanarak 
yangın yerine nasıl müdahale edeceğini 
planlamasını sağladığını söyledi. 

Proje aşamasında planlama
Serdar Yücel, itfaiye raporu için 

yapılan başvurularda, binaları yangından 
korunma hakkındaki yönetmelik 
hükümlerine göre iş ve işlemlerin 
gerçekleştirilerek, inşaat, yangın, 
tahliye önleme projelerine göre 
uygunluk tanzimi yapıldığını, dolayısıyla 
yapı ruhsatı işlerinin bina ve tesisler için 
projelere aykırı olmaması gerektiğini, 
fabrika risk sahasını kapatan özellikle 
organize sanayi bölgelerimizde sıklıkla 
yaşadıkları müdahale alanlarının 
kısıt olmayacak şekilde planlanması 
gerektiğini söyledi. Kapasite artışı 
veya herhangi bir şekilde yapı 
kullanma alanı üzerinde yapılacak olan 
değişikliklerde gerekli vize işlemlerinin 
yapılması adına mutlaka itfaiyeye bilgi 
verilmesini hatırlatan Yücel, alınan 
yangın önlemlerinde İtfaiye Daire 
Başkanlığı’ndan uygunluk görüşü 
alınmadan herhangi bir değişiklik 
yapılmamasını, ihtiyaç duyulması 
halinde mutlaka proje için itfaiyeden 
görüş alınması gerektiğini bildirdi.

Sanayici sordu 
Yücel cevapladı
Muhsin Dönmez, inşaat sektörü 

adına soru yöneltirken, öncelikle 
işe proje yaparak başladıklarını, bu 

projeyi mimarların hazırladıklarını ki 
ayrıca yangın projesi de hazırladıklarını 
ama bu yangın projelerinin her ilçe 
belediyesinde farklı değerlendirildiğini 
belirtmek istediğini söyledi. İnşaat 
ruhsatı aldıktan sonra binayı 
yaptıklarını, akabinde oturma 
ruhsatı aldıklarını, sonrasında yapının 
çalışabilmesi için çalışma ruhsatı almak 
için müracaat ettiklerini, bu ruhsat 
için itfaiyeden rapor alınmasının şart 
koşulduğunu, itfaiyenin rapor için 
yaptığı tetkikte eksikler tespit edilerek 
tamamlanmasını istediğini bunları 
yerine getirmenin ciddi zaman ve 
maddi kayıplara yol açtığını ifadeyle, 
bütün belediyelerin yangın ruhsatlarını 
inşaat ruhsatı verilmeden istenmesinin 
daha doğru olacağını söyledi. 

İtfaiye Daire Başkanı Yücel, 
Dönmez’in ifadesinde çok haklı 
olduğunu, “Binaların Yangından 
Koruma Yönetmeliği”nde değişiklik 
yapılmadan önce itfaiyenin görüşü 
alınarak proje onaması yapıldığını ama 
belediyelerin itfaiyeden görüş almadan 
yapı ruhsatı vermeye başlamasıyla 
işin şeklinin değiştiğini söyledi. İtfaiye 
olarak sıkıntı yaşadıkları konunun; 

Fabrikalara özel önem
İzmir İtfaiye Daire Başkanı Yücel, 2013 yılı ortasından itibaren büyük 

sanayi kuruluşlarına yangın tedbir belgelerini verirken, projeleri dijital ortamda 
kopyalayarak, servera yüklemeye başladıklarını, bu sayede bir yangın olduğu 
takdirde yangın yerine ulaşırken fabrikanın temel yapısını inceleme fırsatı 
bulacaklarını, doğalgaz kullanılıyorsa doğalgazın yerini, mutfağın yerini, patlayıcı, 
parlayıcı veya hammaddelerin yeri ile ilgili bütün tedbirleri direk olarak alıp bu 
kapsamda müdahale edilebileceğini dile getirdi. İtfaiye yönetim sistemindeki 
temel prensibin, çağrı sisteminin bütün yan modülleri ile yani personel ve 
diğer destek sistemlerini kapsayacak şekilde kurulması olduğunu, bu modelin 
gerçekleştikten sonra Türkiye’deki bütün Büyükşehir Belediyelerinin itfaiyeleri 
başta olmak üzere kopyalanacak bir paket olacağını düşündüklerini, aynı 
zamanda şuanda 1287 olan norm kadronun 1540’a çıkarılması yönünde 
çalışmaların devam ettiğini söyledi. 

Şehrin ilerleyen yapı stoku ve teknolojisine hazırlıklı olmak için araç 
filosunun gençleştirilmesi gerektiğini, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini, 
özellikle organize sanayi bölgelerinde daha fazla güçlenmeye çalışacaklarını 
söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Yücel, kentin ilerleyen 
yapı stoku ve teknolojisine hazırlıklı olmaya çalıştıklarını ifade ederken, sanayi 

kuruluşlarının yangın tedbir belgeleri konusunda da hassas davrandıklarını söyledi
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projenin ilgili mevzuat çerçevesinde 
yeterince değerlendirilemeyerek 
onanması olduğunu, dolayısıyla ilçe 
belediyelerdeki çalışanlar “Binaların 
Yangından Koruma Yönetmeliği”ndeki 
herhangi bir hususu atladığı takdirde 
inşaat ruhsatının yanlış onandığını, 
sonrasında sıkıntılar yaşandığını 
vurguladı. 

Kürşat Yuvgun, yapılacak işin 
başında, proje inşaat ruhsatı alımı 
aşamasındayken birtakım kıstasların 
belediye çalışanlarınca gözden 
geçirilmesinde aksaklık yaşanıyor ise 
buna çözüm oluşturmak gerektiğini 
söylerken, eskiden Bayındırlık ve İskân 
Müdürlüğü hayatiyetini sürdürürken 
taahhütname verdiğini, mükellef 
belli bir süre içerisinde eksikliklerini 
tamamlayacağına dair taahhütname 
imzaladığında işlemin önünün açıldığını 
belitti. Bu örnekten yola çıkılarak, 
İtfaiye Daire Başkanlığı’nca böyle bir 
uygulama yapılıp yapılamayacağını 
sordu. 

Akın Kayacan, itfaiye teşkilatından 
yapım denetimine gelindiğinde bir liste 
verilerek eksikliklerin tamamlanmasının 
istendiğini, eksiklikler tamamlandıktan 
sonra tetkike gelen bir başka itfaiye 
yetkilisinin bir önceki eksiklikler ile 
ilgilenmeden başka bir liste vererek bu 
eksikliklerin tamamlanmasını istediğini, 
ikinci listeye göre eksikliklerin 
tamamlanmasının ardından tetkike 
gelen bir başka itfaiye yetkilisinin bu 

iki listeyi yok sayarak başka bir liste 
üzerinden eksikliklerin tamamlanmasını 
istediğini belirtirken, bir sanayici 
arkadaşının bu şekilde fabrikasına 5 ayrı 
itfaiye uzmanı geldiğini ve halen ruhsat 
alamadığını söyledi. Kayacan, yapılan 
bu uygulamayı doğru bulmadığını, aynı 
kurumdan gelen kişilerin tek bir liste 
üzerinden işlemleri gerçekleştirmesi 
gerektiğini söyledi. 

Mustafa Sivridağ, hem yapı 
kullanımı izni alınırken hem de gayri 
sıhhi müessese ruhsatı alınırken itfaiye 
raporu istendiğini söylerken, şirketi 
için gayri sıhhi kullanım izni alırken 
itfaiyeden “olur” raporunu aldıklarını, 
kiracıları ruhsat için başvuru yaptığında 
itfaiyenin bir önceki rapora göre 
yapılan çalışmada 19 kalem eksik 
bulduğunu, itfaiyenin kendi içinde 
çeliştiğini, bu durum yapı kullanım 
izni sırasında biraz daha olgun bir 
rapor çıkması gerektiğini gösterdiğini, 
zaten sanayiciler olarak bir sürü sıkıntı 
yaşarken bir de ruhsat için bu kadar 
uğraşmamaları gerektiğini belirtti. 

Aytekin Öztaş, Yücel’in 
konuşmasında 30 tane ilçede 46 
tane yangın itfaiye grubu olduğunu 
belirttiğini ama Kemalpaşa ilçesinde 
herhangi bir yangın grubu olmadığını 
ifadeyle, bu konunun açıklanmasını 
istedi, ayrıca Kemalpaşa ile ilgili bir 
projeleri varsa hangi aşamada olduğunu 
sordu. 

Metin Akdaş, yangından muzdarip 

bir sanayici olarak, İzmir merkez 
itfaiyenin araç, gereç, teçhizatının 
ilçelere göre biraz daha teknik 
kapasiteyle donatılmış durumda 
olduğunu düşündüğünü, çünkü 
Tire’deki işletmesinde çıkan yangına su 
tankında su bulunmayan kamyonetten 
bozma tankerle bir itfaiye aracının 
müdahale için geldiğini, dolayısıyla 
ilçeler de dahil olmak üzere itfaiye 
teçhizatının, araçlarının komple 
yenilenmesi gerektiğini ki bunun 
oluşabilecek yangın sınıfına göre de 
yapılması gerektiğini söyledi.

Sanayiciler olarak her türlü tedbiri 
almaya çalıştıklarını, ayrıca OSB’lerin 
de bu konuda çalışmaları bulunduğunu, 
Tire Organize Sanayi Bölgesi’ne 2 bin 
ton kapasiteli su tankı yaptırıldığını 
belirtti. Akdaş, itfaiye gruplarını 
oluştururken 3-4 ilçenin ortasında bir 
yere de merkez açılabileceğini ya da 
OSB içinde de konuşlandırma yapılarak 
yangınlara daha iyi müdahalenin 
sağlanabileceğini düşündüğünü, zira 
sanayi tesislerinin kolay kurulamadığını 
belirtti. 

İtfaiye Daire Başkanı Serdar 
Yücel, mevzuat gereği taahhüt alarak 
işlem yapmalarının mümkün olmadığını, 
çünkü verdikleri belgenin, işletmenin 
yangın tedbirlerini tamamen aldığı, 
işletime açılabileceği anlamına geldiğini 
söyledi. Yücel, mümkün olduğunca 
öneri ve tedbirler konusunda yardımcı 
olmaya çalıştıklarını belirterek, 
itfaiye yetkililerinin çalışmalarını 
nihayetlendirmeden fotoğraf çekerek 
ilk ve son halini netleştirdiğini zira 
olası bir yangın sonrasında sigorta 
hukukunda yangının farklı noktalarda 
değerlendirildiğini söyledi. 

Sayıl Dinçsoy, eksikliklerin majör 
eksiklikler ve minör eksiklikler olarak 
tasnif edilebileceğini, eğer majör 
eksiklikler varsa tabi ki taahhütname 
alınamayacağını ama minör eksiklikler 
varsa ve zaman kazandırıcı olmak 
üzere bir taahhütname almak suretiyle 
işin önünü açılabileceğini, çünkü 
bürokratik işlemlerle uğraşılarak 
kaybedilecek her bir günün ekonomik 
değerinin çok fazla olduğunu belirtti. 

İtfaiye Daire Başkanı Serdar 
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Yücel, yaptıkları işin; riski görmek 
ve riskin tedbirini almak olduğunu, 
işletme kurmanın zorluğunu çok 
iyi bildiği ama minör eksiklikleri 
sona bırakarak taahhüt altında 
işlemi gerçekleştirmelerinin 
profesyonelliklerine yakışmadığını 
söyledi. Bunun yanında itfaiye 
teşkilatının üzerindeki sorumluluğun 
çok ağır olduğunu, yapılan tüm 
işlere bir de taahhütlerin takibinin 
eklenmesinin hiç kolay bir iş olmadığını 
dile getirdi.  

Meclis Başkanı Salih Esen, 
organizasyonda değişiklik yaparak iş 
akışının düzenlenebileceğini söyledi. 

İtfaiye Daire Başkanı Yücel, 
Meclis Toplantısı’nda bulunan 
Denetim ve Önleme Şube Müdürü 
Nizam Özen’in, daha önce Çevre 
Koruma Kontrol Daire Başkanlığı’nda 
Ruhsat Şubesi’nde görev yaptığını, 
Bakanlığın yönetmeliği yazmadan önce 
İzmir Belediyesi’nin çalışma ruhsat 
yönetmeliğini yazdığını konusuna 
son derece hakim olduğunu, şu anda 
sadece itfaiye yönetmeliği ile ilgili 
çalışmalarda bulunduğunu söyledi.

Kayacan’ın eleştirisinde haklı 
olduğunu, bu sorunu tamamen yapısal 
olarak çözmek için öncelikle vatandaşa 
yazılı bir ihtarname vererek, yapılması 
gerenleri bir liste ile belirttiklerini, 
tamamen bu liste üzerinden işleme 
gittiklerini ama bu ihtarnamenin içinde 
sehven görülmemiş fakat daha sonra 
istenebilecek tedbirlerin de yazılı 
olduğunu söyledi. İşlemin devamında 
vatandaşa yük getirmeyecek şekilde 
o işletmeye tekrar gidecek yetkilinin 
organizasyonunu da planladıklarını, 
artık itfaiye yetkililerinin bölgesel 
çalışmaları olacağını söyleyen Yücel, 
herhangi bir yanlış anlaşılmaya 
neden olmaksızın bir denetimcinin, 
aynı işletmeye devamlı suretle 
gitmesini engellemenin bir avantaj  
olduğunu düşündüklerini, bunun 
farklı bir dezavantaja dönüştüğünü 
gördüklerinde farklı bir planlamayla, 
bölgeler oluşturarak denetçilere 
belli bölgeler vermek suretiyle 
daha farklı önlemler aldırdıklarını 
belirtti. Listenin imzalanmasını 

gerektirecek denetimcilerin yetki ve 
sorumluluklarına ilişkin de çözümleme 
yaptıklarını, bundan sonra böyle bir 
sıkıntıyla karşılaşılmayacağında emin 
olduklarını vurguladı.

Sivridağ’ın sorusuna yanıt 
olarak Yücel, birinci aşamada yapı 
kullanımdaki istisnaların, yani mimari 
detaylar da olmak üzere istisnaların 
yapı kullanım alanında itfaiyenin 
müdahale tekniğine uygun olup 
olmadığını onayladıklarını,  ikinci 
aşamada binaların yangından korunma 
yönetmeliği çerçevesindeki detayları 
kontrol ettiklerini söyledi.

Yücel, gelişen teknolojiye bağlı 
donanımsal olarak piyasaya giren, 
yeni inşaat tekniklerine, yeni yapı 
malzemelerine itfaiye çalışanlarının 
adapte olmasını sağlamak ve 
mimar, elektrik mühendisi, makine 
mühendislerinin binaların yangından 
korunma yönetmeliği çerçevesinde 
hesaplarını yapmaları, proje 
çizmeleri adına karşılıklı olarak  
İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik 
Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, 
Makine Mühendisleri Odası ile 
eğitimler ve toplantılar yaparak, bir 
birlerin tamamlayıcı önlemler almaya 
çalıştıklarını söyledi. Ayrıca gözden 
kaçan hususlar olabileceği gerekçesiyle 
30 ilçe belediyesine yazı göndererek, 
görüş sorduklarını, belediyelerin de 
kendilerinde görüş istediğini söyledi.

Mevcut yönetmelikte bakanlıkça 
düzenleme yapıldığını, yine eski 

sitemde olduğu gibi belediyelerin 
itfaiyenin görüşünü aldıktan sonra 
onama yapabileceği konusunda 
çalışmalar bulunduğunu, konunun 
birkaç ay içinde netleşeceğini 
düşündüklerini, konuyla ilgili gerekli 
yazışmaları yaptıklarını son olarak 
İmar Daire Başkanlığı ile bir toplantı 
yaparak bu konuya son noktayı 
koymak istediklerini, çünkü planlama 
kısmını geçtiklerini icraat aşamasında 
olduklarını söyledi.

Kemalpaşa’da eski mezbahanın 
geçici olarak kendilerine tahsis 
edildiğini 1,5 sene daha burayı 
kullanacaklarını, Kirazlı Caddesi’ndeki 
itfaiyenin arsası için Fen İşleri Dairesi 
Başkanlığının planlamayı yaptığını 
inşaatın başlayacağını ancak itfaiyenin 
OSB içinde de konuşlanabileceği 
konusunun Başkanlıkça 
değerlendirildiğini belirterek, 
Kemalpaşa’nın yalnız bırakılmadığı 
konusunda müsterih olunmasını istedi. 
2 tane endüstriyel tesislerde yangına 
müdahale aracı, 10 tane aks aracı, 3 
tane ambulans, 1 tane 56 metrelik 
köpük kulesi için sözleşme yapıldığını, 
merdiven araçları ve arazözlerle 
ilgili iki ihale yapacaklarını, 33 tane 
arazöz 20 tane merdivenli araç temin 
ederek ciddi bir donanım gücüne 
sahip olacaklarını söyledi. Yücel, 
maalesef ihale hukukundan kaynaklı 
bazı nedenlerle ihaleleri yapmakta 
zorlandıklarını bu durumun aşılmasıyla 
ciddi bir donanım gücüne sahip 
olacaklarını belirtti.
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Nedim Anbar
İnşaatın yangın projesinde 
itfaiye çözüm yeri olmalı
EBSO Meclis Üyesi Nedim 

Anbar, inşaatçı olmadığını ancak 
İtfaiye Daire Başkanı Yücel’e Muhsin 
Dönmez ile Akın Kayacan’ın çok net 
ifadelerle; “inşaatı yapmadan önce 
projeyi İtfaiye Daire Başkanlığı’na 
onaylattıklarını, proje içerisinde 
yangına karşı önlemler projesinin 
de yer aldığını, onay aldıktan sonra 
projeyi hayata geçirdiklerinde yapılan 
denetimde eksik tarafların tespit 
edilerek tamamlanmasının istendiğini” 
belirttiklerini, ancak İtfaiye Daire 
Başkanı Yücel’in sorunu anladığını, 
çözmek için gerekli yerlere müracaat 
ederek, gerekli tedbirleri almak için 
gayret edeceğini söylemek yerine, 
‘neyse onu yaparız, farklı bir işlem 

uygulayamayız’ türünden enteresan 
bir savunma yaptığını söyledi.

EBSO Çevre Çalışma Grubu’nun 
bu ayki toplantısının İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim 
Daire Başkanı’nın sunumuyla bilgi 
aktardığı bir bilgilendirme toplantısı 

ile yapıldığını, Daire Başkanı’nın 
sunumunda Yamanlar’daki çöp 
tesisinin bütün projelerinin 
onaylanarak, ÇED sürecine girdiğini, 
kapasitesinin günlük 10 bin ton olacak 
tesiste atıkların 8 bin tonunun geri 
dönüşüme kazandırılacağı bilgisini 
paylaştığını söyleyen Anbar, İzmir 
açısından bunun çok güzel bir haber 
olduğunu düşündüğü için Meclis 
üyeleriyle paylaştığını ifade etti. 

Çevre ödülleri
Nedim Anbar, bu ayki Çevre 

Çalışma Grubu toplantısında; Çevre 
Ödülü Yarışma Prosedürü’nü kaleme 
aldıklarını, Yönetim Kurulu onayından 
geçtiğini, buna göre; Çevre Dostu 
Sanayi Tesisi ve Çevre Dostu Proje 
adı altında iki ödül verileceğini, geçen 
sene de bu ödüller verildiğinde 
Odamızın çevre konusundaki 

Sanayicinin gündemi 
sektörler ve ekonomi

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi sana-
yiciler, ülke gündeminin iç politik gelişmeler 
ve Suriye’de sınırımıza yakın bölgelerde IŞİD 
terörüne yoğunlaştığı ortamda, ekonomiyi de 

sektörel konularla birlikte ön plana çıkardı. Sanayi tesis-
lerinde uygulanacak yangın önlemleri konusunda inşaat 
aşamasında yangın projesinin itfaiyeden onay almasına 

rağmen daha sonra yapılan denetimlerde eksiklikler 
tespit edildiğini söyleyen sanayiciler, bütün konuların en 
baştan belirlenip çözümlenmesini istedi. Üretimin, ihra-
catın bürokratik engellerle zorlaştırıldığını anlatan EBSO 
Meclis Üyesi sanayiciler, istihdam üzerindeki yükler ve 
sanayicinin karşı karşıya kaldığı uygulamaların kaldırılma-
sını savundu.
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faaliyetlerinin diğer odalar ve 
kurumlar arasında dikkat çektiğini 
söyledi. Geçen sene çevre ödüllerinin 
Odamız Başarılı Sanayi Kuruluşları 
Ödül Töreni’nde verildiğini ama 
çevre ödüllerin önemi dolayısıyla ayrı 
bir törenle sahiplerine ulaştırılması 
gerektiğini düşündüğünü, bu talebin 
Yönetim Kurulu tarafından dikkate 
alınmasını arzu ettiklerini söyledi.

Yeni kurulan hükümete başarılar 
dileyen Anbar, ancak zorunlu din 
eğitiminin baştan aşağıya yanlış bir 
sistem olduğunu düşündüğünü, 
eğer okullarda zorunlu din dersi 
okutulacaksa o zaman Hristiyanlığın, 
Museviliğin, Budistliğin, Putperestliğin 
de ders kültürü olarak okutulması 
gerektiğini, hiç kimsenin dinine 
asla saygısızlık edilemeyeceğini, 
hükümetin en kısa sürede doğru 
işler yapmak adına adım atmasını 
beklediklerini dile getirdi.

Nedim Anbar, TOBB YOİKK 
Şirket İşlemleri ve Kurumsal 
Yönetim Çalışma Grubunda 
görev yaptığını, TOBB’da 
gerçekleştirdikleri toplantıların 
sonuç raporunu aldıklarını, eylem 
planının oluşturulduğunu, gayet güzel 
çalışmalar gerçekleştirdiklerini, ancak 
çalışma grubunda beraber görev 
yaptıkları üyelerin iletişim bilgilerinin 
TOBB sekreteryası tarafından 
kendilerine ısrarla verilmediğini, 
bunun hiçbir gerekçe gösterilmeden 
yapıldığını belirtti. Yaşan bu durum 
nedeniyle Yorgancılar’a şikayetini dile 
getirmek istediğini, çalışma grubunda 
yer alan üyelerin iletişim bilgileri 
kendisine iletilmediği takdirde bir 
daha çalışma grubu toplantılarına 
katılmayacağını ifadeyle, herkesin 
Kurban Bayramını kutladı. 

Yılmaz Şahin
Saksı üreticileri ihracatta 
belge zorluğu yaşıyor
EBSO Meclis Üyesi Yılmaz 

Şahin, 10 senedir Toprak ve Seramik 
Mamulleri Sanayi Meslek Komitesi 
Üyesi olduğunu, EBSO üyesi birçok 
saksı üreticisinin İzmir Menemen, 
Turgutlu, Salihli’de konuşlandığını, 

yaklaşık 100 üreticinin uzun yıllardır 
ihracat yaparak, ülkeye döviz 
kazandırdığını, ancak yaklaşık 25 
sendir uygulama gereği ihracat 
yapılacağı zaman, üretilen saksı, 
çömlek, testi gibi ürünlerin tarihi 
eser olmadığının İzmir Müzesi’nden 
bir arkeolog tarafından ekspertiz 
raporu ile onaylanması gerektiğini, 
ekspertiz ücretinin bankaya 
yatırılarak alınacak dekontun raporu 
veren arkeoloğa teslim edilmesi, 
arkeoloğun da makbuzu İzmir 
Müzesine teslim etmek zorunda 
olduğunu, alınan ekspertiz raporunun 
gümrüğe götürülerek konteynır 
yüklemesinin yapılarak ihracatın 
gerçekleştirilebildiğini belirtti.

Uzun seneler önce bir vatandaşın 
‘testi, çömlek, saksı satıyorum’ 
diyerek tarihi eser kaçakçılığı 
yaparken yakalanması üzerine böyle 
bir sistem uygulanmaya başladığını 
ve tarihi eser kaçakçısıymış gibi 
işlem gördüklerini dile getiren Şahin, 
yaşadıkları durumu daha önce meclis 
toplantısında dile getirdiğini, komite 
olarak bakanlık nezdinde girişimde 
de bulunduklarını, en kısa sürede 
bu uygulamanın kaldırılmasını ümit 
ettiklerini söyledi. 

İtfaiye raporunda üretim 
dikkate alınmalı
Yılmaz Şahin, sanayici bir 

arkadaşının fabrikasına zabıta 
memurlarının gelerek çalışma ruhsatı 
sorduklarını, ruhsatın verilmesinin 
akabinde ellerinde bir listeyle 
fabrikayı denetlediklerini, ertesi 

gün 7 bin 800 metrekareye göre 
bir para yatırılması ve itfaiye raporu 
alınması gerektiğinin belirtildiğini 
söyledi. İtfaiye raporu almak için 
yaptırılan keşfin ardından 100 bin lira 
maliyeti bulunan yangın tedbiri için 
gerekenlerin listesinin verildiğini, oysa 
söz konusu fabrikanın yüzde 5 bile 
yangın ihtimali olmayan demir çelik 
aksamdan oluşmuş, konstrüksiyonu 
olan bir yer olduğunu, sadece 
izolasyon malzemeleri strafor olduğu 
için yanıcılığı gerekçe gösterilerek 
söktürüldüğünü ifade eden Şahin, 
aslında bu straforların, içeride ısıyı 
koruyarak, üretilen malın kalitesi 
için çok önemli olan malın daha kısa 
sürede kurumasını sağladığını, yapılan 
uygulamayı anlamakta zorluk çektiğini 
söyledi.

Kentsel dönüşüm kapsamında 
Alsancak, Güzelyalı gibi semtlerde 
apartmanların yenileme çalışmaları 
gerçekleştirilirken Örnekköy 
ve Onur Mahallesi’nde kentsel 
dönüşümün uygulanmadığını, ne 
zaman uygulamaya gireceğinin ise 
belli olmadığını, oysa buralarda derme 
çatma gecekonduların bulunduğunu, 
olası bir depremde çok kişinin 
hayatını kaybedebileceğini ifade eden 
Şahin, kentsel dönüşüm programının 
kapsamını anlayamadığını belirtti. 

Özkan İpek
Asansörle ilgisi olmayan 
kazalar sektörümüzü 
olumsuz etkiliyor
EBSO Meclis Üyesi Özkan İpek, 

49. Grup Asansör, Kaldırma ve Taşıma 
Ekipmanları Sanayi Meslek Komitesi 
adına söz alırken, 6 Eylül 2014 günü 
İstanbul’da bir şantiyenin, inşaat 
ekipmanında meydana gelen kazada 
10 işçinin hayatını kaybetmesinden 
derin üzüntü duyduklarını ancak, 
kazanın gerek basında gerekse yetkili 
makamlar tarafından kamuoyuna 
‘asansör kazası’ olarak duyurulmasını 
kesinlikle uygun bulmadıklarını, bu 
haberlerin toplumumuzda gereksiz 
korku ve infiale sebep verdiği 
gibi, mensubu bulunduğu asansör 
sektörünün de itibarını zedelediğini 
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dile getirdi.
İpek, kazanın meydana geldiği 

tesisin, ilgili standart ve mevzuatlar 
açısından bir asansör tesisi olmadığını, 
inşaat asansörü, cephe asansörü veya 
farklı şekilde isimlendirilen tesisin, 
vinç, forklift ve benzeri araçlar gibi 
elektromekanik kaldırma ekipmanı 
olarak sınıflandırıldığını, test ve 
muayenelerinin bu kapsam içerisinde 
yapıldığını belirtti. Olayın meydana 
geldiği sistemin, Makine Direktifi ile 
İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne tabi 
bir ekipman olduğunu, daha açık bir 
ifade ile piyasaya arzının herhangi bir 
özel mevzuata, TSE Standartlarına, 
özel bir yönetmeliğe tabi olmadığını, 
en dikkat çekici tarafının ise yılda 
sadece 1 kez kontrolü ve bakımının 
yapılması olduğunu dile getirdi.

Güvenlik tam
Asansörlerin, uyumlaştırma süreci 

içerisinde olan Avrupa Birliği kriterleri 
dahilinde 95/16/EC direktifi, TC 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından bu direktife uygun olarak 
çıkartılan Asansör Yönetmeliği ve 
ülkemizin de üyesi olduğu Avrupa 
Standardizasyon Komitesi (CEN) 
tarafından hazırlanmış EN 81 
Standartlarına göre imal edildiğini, 
yine ulusal mevzuatımıza uygun 
olarak yayımlanmış olan Asansör 
Bakım ve İşletme Yönetmeliği 
esaslarına göre tescili, bakımı ve 
servis hizmetlerinin yapıldığını 
vurguladı. İpek, bu mevzuatlara uygun 
olarak yapılan asansörlerin, asansör 

montaj firmaları tarafından tüm test 
ve kontrolleri yapıldıktan sonra AT 
Uygunluk Beyanı düzenlenerek, ilgili 
Belediyelere tescil ettirildikten sonra 
2 yıl garanti ile piyasaya sunulduğunu 
ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda 
monte eden firma veya yetkili servis 
tarafından her ay düzenli aylık bakım 
hizmetleri verildiğini, ayrıca her yıl da 
TURKAK tarafından yetkilendirilmiş 
32 adet A tipi Muayene Kuruluşlarınca 
yıllık periyodik kontrole tabi tutularak 
güvenli çalışmasının denetlendiğini 
söyledi. 

Bakım ve denetim
Özkan İpek, asansör sektörü 

olarak bir çok sıkıntı yaşadıklarını, 
bunların arasında; haksız rekabet, 
nitelikli ara eleman eksikliği, yasal 
olmadığı halde hizmet veren 
veya belge kullandıran firmalar, 
piyasa gözetimi denetimi, tescil 
işlemlerinde her belediyenin farklı 
uygulamalarda bulunması, standartlar 
ve yönetmeliklerin özellikle İzmir’de 
olduğu gibi her il de de aynı şekilde 
uygulanmamasının yer aldığını 
belirterek, Meslek Komitesi’nin bu 
sorunların çözümü için, Elektrik ve 
Makine Mühendisleri Odası, Sanayi 
İl Müdürlüğü, Türk Standartları 
Enstitüsü, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Asansör ve Teleferik Şubesi 
yetkilileri ile sürekli temas halinde 
olduklarını ifade etti.

Ülkemizde TUİK verilerine 
göre 413 bin adet çalışan asansör 
bulunduğunu, her yıl 25 bin asansör 
ve 3 bin yürüyen merdivenin, yaklaşık 
1 milyar dolar ciro oluşturacak şekilde 
bu sayıya ilave olduğunu söyleyen 
İpek, hayatımızın vazgeçilmez bir 
varlığı olan ama ne yazık ki risk ve 
güvenliğinin farkında olmadığımız 
asansörlerin farkına varmak, bu 
farkındalığı topluma da fark ettirmek 
durumunda olduklarını söyledi.

İpek, verdiği bilgiler ışığı 
altında; bina yaptıranlara, inşaat 
yatırımcılarına ve müteahhitlere, 
asansör satın alırken ekonomikliğinin 
yanında hatta belki daha da önünde 
emniyet ve can güvenliğini de göz 

önünde bulundurmalarını, işhanı 
ve apartman yöneticilerine, çalışan 
asansörlerin aylık bakım ve arıza 
hizmetlerini yasal kriterlere sahip bir 
firmaya yaptırmalarını, oluşabilecek 
istenmeyen kazalarda, yönetmelikler 
gereğince de birinci derecede, Bina 
Yöneticisi sıfatıyla kendilerinin direkt 
sorumlu olduğunu, tüm belediyelerin 
ve Organize Sanayi Bölgesi 
yetkililerinin bir A tipi Muayene 
Kuruluşu ile protokol yaparak kendi 
sınırları içerisinde çalışan asansörlerin 
yıllık periyodik kontrollerini mutlaka 
yaptırmalarını hatırlatmak istediğini 
dile getirdi. 

Murat Kurtalan
İstihdam desteğinde 
düzenleme şart

EBSO Meclis Üyesi Murat 
Kurtalan, İl İstihdam Kurulu’nun 
verdiği destek ile çalışan sayısının 
yüzde 10’nu kadar işçinin 165 gün 
işletmede çalıştırılabildiğini, eğer 
bu süreç içinde işçi sayısında her ne 
sebeple olursa olsun azalma olduğu 
takdirde devletin verdiği parayı geri 
aldığı gibi firmayı bir yıllık cezalı 
ilan ettiğini söyledi. Söz konusu 
uygulamaya “mücbir sebepler” 
kelimesinin eklenmesi için sürekli 
müracaatta bulunduklarını, 6 aydır 
beklediklerini ama bir düzenleme 
yapılmadığını ifadeyle,  farkına 
varıldıysa sürekli olarak son çıkan 
kanunlarda düzeltilme yapılması için 
çaba sarf ettiklerini vurguladı.
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Katı atık bedeline tek tarife
Meslek Komiteleri Ortak 

Toplantısı’na katılan İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na 
da ifade ettikleri üzere, Torbalı 
bölgesinde katı atık bedelleri ile 
ilgili yapılan uygulamalar neticesinde 
birçok sanayicinin mahkemeye 
başvurduğunu, 2014 Mayıs ayı 
itibariyle mahkemenin “uygulamanın 
durdurulması, Torbalı Belediyesi 
meclis kararının iptaline” şeklinde 
karar aldığını, şikayette bulunan 
sanayiciler olarak mahkeme 
kararı ile Torbalı Belediyesi’ne 
müracaatta bulunduklarını ancak 
hiçbir cevap alamadıklarını, sadece 
Belediye’nin temyize gittiğinin, bu 
süreçte faturanın ödenmeye devam 
edilmesi, temyiz sonucunun aynı 
çıkması durumunda paranın geri 
ödeneceğinin belirtildiğini söyledi. 
Yine İZSU’nun ortak yapılan uygulama 
sonucu kullanılan normal içme suyu 
parasının katı atık bedeli ile aynı 
faturada gelmesi nedeniyle mahkeme 
kararı ile İZSU’ya başvurarak, ayrı 
faturalandırma talep ettiklerini, cevap 
olarak konunun düşünüleceğinin 
bildirildiğini ama Torbalı bölgesinde 
ciddi anlamda su saat sökümlerine 
başlandığını ifade eden Kurtalan, bu 

işin sonunun nereye gideceğinin belli 
olmadığını söyledi.

Kenan Lider
Üretim değil ithalat 
teşvik ediliyor

EBSO Meclis Üyesi Kenan Lider, 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar’ın 
da ifade ettiği üzere ülkemizde 
üretimin desteklenmediğini, teşvik 
edilmek yerine sanayicilerin işlerinin 
gittikçe zorlaştırıldığını, ithalat 
yapanların işlerinin çok daha kolay 
olduğunu daha önce de dile getirdiğini 
söyledi. Aynı zamanda beyaz eşya 
üreticisi olarak sektörlerinde yaşanan 
haksız rekabetten dolayı üretilen 
ürünlerin piyasada satma imkanlarının 

çok azaldığını, özellikle Çin’deki işçi 
ücretlerinin ülkemizdeki ücretlerin 
10’da 1’i kadar olmasının üreticiyi 
çok etkilediğini, içinde bulundukları 
durumu yıllardır ifade etmelerine 
rağmen seslerini duyan olmadığını 
söyledi. 

Mevcut hükümet ithalata 
destek vermeye başladıktan sonra 
ülkemizdeki büyük eşya üreticilerin 
bütün küçük ürünleri ithal etmeye 
başladıklarını, iş güvenliği kapsamında 
firmalara ciddi yükler getirildiğini, 
yaptırımlar uygulanmaya başladığını, 
TSE uygulamaları konusunda sıkıntılar 
yaşadıklarını, Kurtalan’ın ifade 
ettiği üzere katı atık bedelleri ilgili 
sıkıntılar yaşandığını söyleyen Lider, 
hükümetin bir düzen oluşturma 
çabasını anlayabildiğini, hiç kimsenin 
düzen içinde işleyen bir sisteme 
itiraz etmeyeceğini ama haksız 
rekabet ortamında sağlanmaya 
çalışılan düzenin sanayiciye maddi 
anlamda ciddi külfetler yüklediğini, 
artık bir şekilde sanayinin üzerinden 
bu yüklerin kaldırılması gerektiğini 
belirtti.

Kenan Lider, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu ile ilgili, sanayicinin üzerindeki 
maliyetlerin kaldırılması ya da ücretsiz 
hale getirilmesi hususunda Yönetimin 
desteğini talep etti.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası’na 
üye sanayicilerin eşlerinden 
oluşan ve gerçekleştirdikleri 
sosyal etkinliklerle özellikle 

ihtiyaç sahibi başarılı öğrenciler için 
burs havuzu başta olmak üzere eğitime 
büyük destek veren Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Vakfı Kadınlar Birliği, kuruluşu-
nun 16’ncı yılını kutluyor.

Bu yıl 17 Eylül’den itibaren 
başlayan çalışmalar kapsamında farklı 
etkinlikleri hayata geçirmeye hazırlanan 
EBSO Vakfı Kadınlar Birliği, ilk olarak 
Gazeteci Yazar Ayçe Dikmen ile 
“İplerinden Kurtul” adlı kitabının imza 
günü ve söyleşi düzenleyecek. 9 Aralık 

günü, Türk Kadınının seçme ve seçilme 
hakkı elde edişinin 80’nci yıldönümü 
kapsamında panel gerçekleştirecek 
olan EBSO Vakfı Kadınlar Birliği, 
ilerleyen süreçte bursiyer öğrenciler 
için artık geleneksel hale getirdiği 
kişisel gelişim seminerlerine devam 
edecek. İhtiyaçların karşılanmasına 
yönelik Gardrop Projesi de hız 
kesmedi.

EBSO Vakfı Kadınlar Birliği’nin 
komite çalışmaları komite başkanları 
ve üyeleriyle koordineli olarak, kültürel 
gezi organizasyonları Sosyal Komite 
Başkanı Reyhan Olgunsoy, konser ve 
tiyatro çalışmaları Kültür Sanat Komite 

Başkanı İpek Özçelik liderliğinde 
devam ediyor. Proje Komitesi Başkanı 
Duha Baran ile Sponsorluk Komitesi 
Başkanı Aysel Baysak da, EBSO Vakfı 
Kadınlar Birliği’nin çalışmalarını geçen 
yılki performansın üzerine çıkarma 
gayreti gösteriyor.

Gelecek umudu
EBSO Vakfı Kadınlar Birliği Başkanı 

İhsan Özduran, bizi biz yapan değerler, 
sorumluluk ve birlikte hareket etme 
bilinciyle toplumun en küçük birimi 
aileden başlayarak görev yapılan kurum 
ve yaşanılan şehre kadar yaratılacak 
katma değerlerle ülkenin geleceğine 
umutla bakılabileceğini söyledi. 
Özduran, “EBSO Vakfı Kadınlar Birliği 
16.yılını kutlamaya hazırlanırken; 
her zaman olduğu gibi, Vakfımızın, 
gönüllü dostlarımızın, sponsorlarımızın 
destekleri ve tüm Kadınlar Birliği 
üyesi arkadaşlarımızı özverili 
çalışmaları terazinin bir kefesinde 
yer alırken, diğer kefesinde ise 
etkinliklerimizden elde ettiğimiz katma 
değer ile öğrencilerimizin hayatlarına 
sağlayacağımız olumlu katkılar 
olacaktır. Kuruluşumuzdan bu yana 
birliğimize ve vakfımıza emeği geçmiş 
tüm arkadaşlarımı sevgi ile anarken, 
Kadınlar Birliğine daha nice başarılarla 
dolu yıllar diliyorum” dedi. 

EBSO Vakfı Kadınlar Birliği
kuruluşunun 16. yılını kutluyor

EBSO Vakfı Kadınlar Birliği Başkanı Özduran, Ege Tv’de programa katıldı.
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Beyaz eşya sektörü tekno-
lojik gelişmelerden büyük 
ölçüde etkilenen, ülke eko-
nomilerine katkı sağlayan 

sürekli yükselen bir sektör olarak ön 
plana çıkmaktadır.

Dünya beyaz eşya sektöründe 
üretim, yüksek teknolojinin önem 
kazanması ve gelişmekte olan 
ülkelerde sektör ürünlerine talebin 
artmasıyla gelişmiş ülkelerden 
gelişmekte olan ülkelere kaymıştır. 
Artık sektörde dünya kalite ve 
standartları gelişmekte olan ülkeler 
tarafından da yakalanmaktadır. Bu 
bağlamda ürünlerde teknolojik 
farklılaşmanın yerini Ar-Ge 
çalışmalarıyla yenilik yaratma 
almaktadır. Sektördeki firmalarda 
buna bağlı olarak büyük ölçüde şirket 
birleşmeleri yaşanmaktadır. Dünyada 
bu birleşmelerden kaynaklı olarak 
üretim artarken sektörde faaliyet 
gösteren şirket sayısında azalma 
yaşanmaktadır. Beyaz eşya sektöründe 
faaliyet gösteren şirketler üçe 
ayrılmaktadır. Bunlar; tüm dünyada 

üretim yapan uluslararası şirketler, 
ülke içi ve komşu ülkelerinde üretim 
ve pazarlama yapan bölgesel şirketler, 
sadece kendi ülkesinde üretim yapan 
ve kendi pazarlarını kullanan yerel 
şirketlerdir.

Son yıllarda Güney Kore ve Çin 
ihracat ataklarıyla sektörde lider 
konumda olan İtalya ile rekabet 
edebilir seviyeye ulaşmıştır. Almanya 
ve Japonya’nın ise, sektördeki rekabet 
gücünde azalma görülmektedir. 
Dünya beyaz eşya sektör pazarlarını 
Çin, Latin Amerika ve Hindistan gibi 
ülkeler yoğunlukla oluşturmakta 
olup, 2011 yıl verilerine göre, dünya 
beyaz eşya sektörü pazarının yaklaşık 
146 milyar dolara ulaştığı tahmin 
edilmektedir.

Üretimde lideriz
Tüketici taleplerinin ön planda 

olması, pazarlamada yeni yöntemler 
kullanılması ve güçlü servis alt yapısı 
ve geniş servis ağlarıyla ihracatta Türk 
beyaz eşya sektörü büyük aşama 
kaydetmiştir. Bunun yanı sıra, serbest 
ticaret anlaşmaları iç pazarı rahatlattığı 

gibi dış pazarlarda da kolayca yer 
almamıza imkan sağlamıştır.

Sektördeki yan sanayi üretimi 
yapan firmaların uluslararası standartta 
olması ve sektörde üretim yapan 
firmalara üst düzey kalitede ürünler 
sunması önemli bir avantajdır. Ayrıca, 
Türk beyaz eşya sektörü yüzde 70 
oranında yerli girdi kullanmaktadır. 
Bu bağlamda, Türkiye son yıllarda 
beyaz eşya sektöründe lider üreticiler 
arasında yer almayı başarmıştır.

Türk beyaz eşya sektöründe, 
dünyada da önem arz eden, nerdeyse 
iç talebin tamamını karşılayan birçok 
yerli ve yabancı sermayeli firma üretim 
faaliyeti göstermektedir. Türkiye’de 
sektör bölgesel olarak Marmara, Ege 
ve Orta Anadolu’da kümelenmiştir. 
Ayrıca İstanbul, Tekirdağ, Manisa, 
Eskişehir, Bolu, Bursa, İzmir, Ankara, 
Kocaeli, Yalova, Kayseri, Konya ve 
Bilecik sektörün yoğunlaştığı illerdir.

Türk beyaz eşya sektöründe, 
sektörün öncülerinden 6 büyük üretici 
ve 50’yi aşkın orta büyüklükte firma 
ile 500 civarında yan sanayi üreticisi 

Beyaz eşyanın yıldızı parlıyor
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bulunmaktadır. Bunun yanı sıra hizmet 
ve pazarlama alanında yaklaşık 12 
bin bayii ile 1500 yetkili servis yer 
almaktadır.

Türk beyaz eşya sektörü yaklaşık 
25 milyon adet üretim kapasitesiyle 
Avrupa’da önde gelen üreticilerin 
arasında yer almaktadır. Üretimde 
yaklaşık 20 bin, yüzde 88’i mavi yakalı, 
yüzde 12’si beyaz yakalı olmak üzere 
yaklaşık 120 bin kişi yan sanayi ve 
tedarikçilerde istihdam edilmektedir. 
Beyaz eşya sektörü, yüksek teknoloji 
ağırlıklı üretim yapılması nedeniyle 
eğitim düzeyi yüksek ve kalifiye 
eleman istihdam etme zorunluluğu 
getiren bir sektördür.

Ar-Ge ve inovasyonun 
olumlu etkisi
Türk beyaz eşya sektörü Ar-Ge’de 

1000’e yakın kişi istihdam etmekte 
olup, inovasyonun en çok yapıldığı 
sektör olarak ön plana çıkmaktadır. 
Ayrıca 2012 ve 2013 yılında en fazla 
patent başvurusunun yapıldığı sektör 
beyaz eşya sektördür.

Beyaz eşya sektörü Ar-Ge ve 
yenilik faaliyetlerinde mobilya, 
aydınlatma ve tasarım gibi tamamlayıcı 
sektörlerdeki gelişmelerden 
faydalanarak ürünlerine farklı 
boyutlarda yenilikler yansıtmaktadır.

Türk beyaz eşya sektörü üretimin 
yaklaşık yüzde 70’ini Avrupa, 
komşu ülkelerine ve Afrika’ya ihraç 
etmektedir. Sektörün ihracatı 2013 
yılı 4,3 milyar dolar, 2014 yılı Ocak-
Ağustos döneminde 3 milyar dolar, 
ithalatı 2013 yılı 1,3 milyar dolar, 2014 
yılı Ocak-Ağustos döneminde 792 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
İhracat en çok İngiltere, Almanya 
ve Fransa’ya gerçekleştirilirken, 
ithalat, Çin, Almanya ve İtalya’dan 
yapılmaktadır.

Sektörün başta hammadde olmak 
üzere enerji, işçilik ve test giderleri ile 
Ar-Ge harcamaları maliyet kalemlerini 
oluşturmaktadır.

Son yıllarda enerji verimliliği 
ve çevreye duyarlılığın esas alındığı 
ürünler ile ankastre ürünler 
sektörün büyümesinde en çok 

paya sahip hale gelmiştir. Ayrıca 
tüketici alışkanlarının değişmesi de 
sektördeki talebi yönlendirmektedir. 
Özellikle son yıllarda tüketiciler 
düşük maliyet sağlayan su ve elektrik 
yönünden enerji tasarruflu ürünlere 
yönelmektedir. Teknolojik gelişmelerin 
hakim olduğu sektörde, enerji 
tasarruflu ve çevre dostu ürünlere 
olan ilgi Ar-Ge faaliyetlerinin bu 
alanlarda yoğunlaşmasına sebep 
olmuştur. Ayrıca, sensör, haberleşme 
ve yazılım teknolojilerinin de ürünlere 
uyarlanmasıyla tüketicilerin akıllı 
ürünlere olan talebi karşılanmaya 
çalışılmaktadır.

Sektöre olan talep, eskiyen 
aletlerin yenilenmesi, gelişen 
teknolojiye bağlı bir üst modele 
geçme adına yenileme ve alım 
gücünün artması veya azalmasından 
etkilenmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu 
verilerine göre, sektörün elektrikli ev 
aletleri sanayi üretim endeksi ortalama 
2013 yılında 119,9, 2014 yılı Ocak-
Ağustos döneminde 119,2 olarak 
gerçekleşmiştir. Sektörün elektrikli 
teçhizat imalatı kapasite kullanım oranı 
ortalama 2013 yılında yüzde 75,9, 
2014 yılı Ocak-Eylül döneminde yüzde 
74,1 oranında kaydedilmiştir.
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IMF, Ekim ayında, “Küresel Eko-
nomik Görünüm” başlıklı standart 
raporunu yayımlamıştır. Rapor 
kapsamında, bu yılın ilk yarısın-

daki ABD, Euro Bölgesi ve Japonya’da 
büyüme performansının beklenenden 
zayıf seyretmesi, jeopolitik risklerin 
giderek artması ve gelişmekte olan 
ülkelerde iç talebin beklentilerin altında 
kalması gerekçe gösterilerek; 2014 ve 
2015 büyüme beklentisi, sırasıyla yüzde 
3,4’ten yüzde 3,3’e ve yüzde 4,0’dan 
yüzde 3,8’e revize edilmiştir.

IMF ayrıca, küresel ekonomik 
toparlanmanın gelişmiş ülkelerde 
uygulanan destekleyici para politikaları 
ile sınırlı kaldığını belirtmiş ve küresel 
ekonomik dengeyi tehdit eden 
bu durumla mücadelenin önemini 
vurgulamıştır.

Dünya ekonomik büyümesini 
jeopolitik riskler, belirsizlikler ve Ebola 
salgını tehdit etmeye devam etmekte; 
uzun vadede refahın sağlanmasına 
ilişkin risk algısını güçlendirmektedir. 
Artan risk algısı doğrultusunda küresel 
piyasalardaki oynaklıklarda da artış 
gözlenmektedir. Oynaklık Endeksi’nin 
(Volatility Index-VIX) geçtiğimiz 
günlerde 24,64 ile 2012’den bu yana en 
yüksek değerine ulaşması, bu durumun 
bir göstergesidir.

Jeopolitik risklerle yakından ilgili 
olması bakımından, bir diğer dikkat 
çekici gelişme ise enerji piyasasındaki 
oynaklıklar ve artan çatışma 
ortamına rağmen petrol fiyatlarındaki 
gerilemedir. Haziran ayında varili 
115 dolar olan brent petrol, Ekim 

ayı itibariyle 87 dolara kadar düşmüş 
bulunmaktadır. Söz konusu fiyat 
gerilemesinde üretimdeki arz artışına 
karşın, talepteki daralmanın etkili 
olduğu düşünülmektedir.

Güncel olarak küresel ekonomideki 
endişeler ABD, AB ve Çin’den gelecek 
verilere odaklanmış bulunmaktadır.

ABD
ABD ekonomisinden olumlu 

işaretler gelmeye devam etmektedir. 
Daha önce yüzde 4,2 düzeyinde 
açıklanan ikinci çeyrek döneme 
ilişkin büyüme verisi, nihai olarak  
yüzde 4,6 düzeyine revize edilmiştir. 
Böylece büyüme oranı 2011’den 
son çeyreğinden bu yana en yüksek 
düzeyine erişmiştir. Olumlu gelen 
verilerin etkisiyle dolar, diğer para 
birimleri karşısında güç kazanmaya 
devam etmektedir.

Piyasadaki en tartışmalı konulardan 
biri olan FED’in faiz artırımına ilişkin 
spekülasyonlar hakkında FED, 
faiz artırım kararının ekonomik 
gelişmelerin seyrine bağlı olarak, kayda 
değer bir süre sonrasında alınacağını 
ifade etmiştir.

Ülke ekonomisine ilişkin 
gelişmelerin en önemli 
göstergelerinden olan işsizlik maaşı 
başvuruları, 11 Ekim’de sona erken 
hafta itibariyle beklentilerin altında 
kalarak 264.000 kişi düzeyinde 
gerçekleşmiştir ve 2000 yılı Nisan 
ayından beri en düşük seviyesini 
görmüştür. Ayrıca ABD Çalışma 
Bakanlığı’nca, açık iş pozisyonlarının 
4,84 milyona ulaşarak 2001 başından 

beri en yüksek değerine ulaşmış 
olması, istihdam bakımından 
bir diğer olumlu gelişme olarak 
değerlendirilmiştir.

Ancak bu olumlu gelişmelere 
rağmen imalat PMI, eylül ayında bir 
miktar gerileyerek 57,5 değerini 
almıştır.

EURO BÖLGESİ – AB
Avrupa Merkez Bankası 

(AMB) tarafından 2 Ekim tarihinde 
gerçekleştirilen para politikası 
toplantısında faiz oranlarında herhangi 
bir değişikliğe gidilmemiş; politika faizi  
yüzde 0,05’te sabit tutulmuştur.

AMB Başkanı Mario Draghi 
tarafından yapılan açıklamada ise 
Euro Bölgesine ilişkin risklerin açık bir 
biçimde aşağı yönlü olmaya devam 
ettiği belirtilmiştir. Genişlemeci para 
politikalarının sürdürülmesi, Euro’nun 
Dolar karşısındaki değer kaybını 
güçlendirmektedir.

Bölge ekonomisinde Eylül ayı 
enflasyonunun yüzde 0,3 düzeyinde 
gerçekleşerek son 5 yılın en düşük 
değerini alması bakımından yeni 
bir rekor kırması, deflasyona ilişkin 
endişeleri artırmaktadır.

Bununla birlikte yerel durgunluk 
işaretleri gözlenmeye devam 
edilmektedir. IMF tarafından küresel 
ekonomik görünüm raporu ile AB ve 
gelişmekte olan ülke ekonomilerinin 
beklenen performansı yakalayamadığını 
belirtmesi dikkat çekicidir.

Bölgede imalat PMI değerinin Eylül 
ayında 50,3 değerini alarak son 14 ayın 
en düşük düzeyine gerilemiş olması ise 

Küresel
ekonomide
durgunluk 
endişesi
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bir diğer ekonomik olumsuzluğa işaret 
etmektedir.

JAPONYA
Japonya ekonomi gündemi 31 

Ekim tarihinde gerçekleştirilecek 
olan Japonya Merkez Bankası (BOJ) 
para politikası kurulu toplantısına 
odaklanmış bulunmaktadır. Uzmanlarca 
yapılan değerlendirmelerde büyüme 
ve deflasyon korkularının küresel 
piyasalarda yarattığı risk algısına ve 
süregelen zayıf verilere rağmen para 
politikasında değişikliğe gitmesinin 
beklenmediği ifade edilmektedir.

IMF’nin küresel ekonomik 
görünüm raporunda uyarıda bulunduğu 
ülkelerden biri de Japonya olarak 
dikkat çekmektedir. Bu bağlamda zayıf 
büyüme beklentisi güçlenmektedir. 
Ayrıca Fitch tarafından da Japonya 
ekonomisine ilişkin belirsizliklere 
vurgu yapılmış ve Japonya’nın büyüme 
beklentisi 2014 için yüzde 1,6’dan 
yüzde 1,4’e düşürülmüştür. Ülkenin 
2015 ve 2016 yıllarında da ancak yüzde 
1,3 büyüyebileceği ifade edilmiştir.

İmalat PMI, Eylül ayında bir önceki 
aya göre biraz gerileyerek 51,7 
değerini almıştır.

ÇİN
Hong Kong’da haftalardır devam 

eden protesto gösterileri bölgeyi yoğun 
olarak meşgul etmekte ve gündemin 
önceliğini siyasete kaydırmaktadır.

İmalat PMI, 50,2 değerini alarak 
eşik değeri aşmış olmakla birlikte, 
bunun büyümenin ivme kazanması için 
yeterli olmadığı belirtilmektedir.

Bununla birlikte istikrarsız ihracat 
değerleri, düşük kalan yurtiçi yatırımlar 
ve konut piyasasındaki belirsizlikler de 
ekonomideki riskleri artırmaktadır. Bu 
bağlamda ekonominin zor bir dönem 
geçirdiği kabul edilmekte ve ekonomiyi 
canlandırmaya yönelik yeni destekler 
açıklanması beklenmektedir.

Buna karşın, likiditeyi artırmaya 
yönelik girişimlerde bulunulması dikkat 
çekmektedir. Kredilendirme düzeyinin 
Eylül ayında, 3 ayın en yüksek 
seviyesine ulaşması, ülke merkez 
bankasının likiditeyi yükseltmeye 
yönelik adımlarının, borçlanmayı 

desteklediğini göstermektedir.

HİNDİSTAN
Hindistan Merkez Bankası, 

beklentilere uygun olarak politika 
faizini değiştirmemiş ve yüzde 8 
düzeyinde tutmuştur. Banka tarafından 
ayrıca enflasyonun Ocak 2016’ya kadar 
yüzde 6 olan hedefe düşürülmesinin 
önünde engeller bulunduğu hakkında 
uyarılarda bulunulmuştur.

Gerçekleştirilen genel seçimler 
sonucunda yeni kurulan hükümetle 
ekonomik aktivitelerin canlanmaya 
başladığı gözlenmektedir. Hükümet, 
özellikle enflasyon ve bütçe açığını 
kontrol altına alıp, yatırımcıların 
güvenini kazanan adımlar atılmasına 
odaklanmaktadır.

Bu kapsamda ülke ekonomisine 
ilişkin son dönemlerdeki en dikkat 
çekici gelişmelerden biri de Başkakan 
Narendra Modi tarafından yabancı 
yatırımların ülkeye çekilebilmesi 
amacıyla “Make in India” başlığı ile 
büyük bir kampanya başlatıldığının 
açıklanmasıdır. Kampanyanın bir 
diğer amacının da yabancı şirketlerin 
karşılaştıkları bürokrasi ve vergi 
engellerinin giderilmesi olarak 
belirtilmiştir.

İmalat PMI, eylül ayında 51,0 
düzeyine gerilemiştir. Ancak ilk 
çeyrekteki yüzde 4,6’lık büyüme 
oranının ardından ikinci çeyrekte yüzde 
5,7’lik büyüme oranı ile son dokuz 
çeyreğin en yüksek büyüme düzeyine 
erişilmesi, olumlu bir gelişme olarak 
dikkat çekmektedir.

BREZİLYA
2014 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 

0,2’lik daralmanın ardından ikinci 
çeyrekte de 0,6’lık daralma yaşanması, 
ülke ekonomisinin teknik olarak 
resesyona girdiğine işaret etmektedir. 
Bu bağlamda IMF’nin ekonomik 
zayıflama uyarısında bulunduğu 
ülkelerden biri de Brezilya olmuştur.

Uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu Moody’s tarafından 
Brezilya’nın not görünümünün 
“durağandan” “negatife” çekilmesi 
ve ülkenin “Baa2” olan notunu teyit 
edilmesi de ekonomik belirsizliğe 

ilişkin bir diğer işaret olmuştur. 
Nitekim görünüm değişimine gerekçe 
olarak, “devam eden düşük ekonomik 
büyümeden kaynaklı riskler” ve 
“bozulan borç ölçütleri” gösterilmiştir.

İmalat PMI’ın Eylül ayında 49,3 
değerini alarak eşik değerin altına 
düşmesi de var olan belirsizliklerin bir 
sonucu olarak değerlendirilmektedir.

RUSYA
Ülke ekonomisinin gündemini 

jeopolitik riskler ve Ukrayna gerilimi 
belirlemeye devam etmektedir. Son 
dönemlerde değer kaybetmekte olan 
Ruble, petrol fiyatlarındaki düşüş 
ve AB’nin uyguladığı yaptırımlar 
nedeniyle  karşısında Dolar karşısında 
en düşük seviyesine gerilemiştir.  Aynı 
doğrultuda, Rusya borsalarındaki düşüş 
de sürmektedir.

Söz konusu gerilemeler ve AB’nin 
Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının 
yürürlüğe girmesi sonucunda yakın 
zamanda ekonomik kriz işaretleri 
güçlenmektedir. Bunun sonucunda da 
olağan olarak istihdam, enflasyon gibi 
temel makro ekonomik değişkenlerde 
bozulmalar baş gösterecektir.  2014 
ve 2015 büyüme beklentileri sırasıyla 
yüzde 0,5 ve yüzde 1’e revize 
edilmiştir. Eylül ayında imalat PMI ise 
50,4 düzeyine gerilemiştir.

TÜRKİYE
Jeopolitik riskler ve ekonomik 

belirsizlikler, gündemi yoğun biçimde 
belirlemeye devam etmektedir.

İşsizlik ve enflasyon değerlerinin 
çift haneye dayanmış olması, geleceğe 
dair endişelerin temel unsurları haline 
gelmiştir. Büyüme ve imalat sanayi 
endeksinin istenilen değerlerde 
olmaması da endişeleri artırmaktadır. 
Zira Eylül ayı imalat PMI değeri de eşik 
değerin biraz üstünde bir değer alarak 
50,4 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Orta vadeli programın 
yayımlanması ile küresel ve bölgesel 
aşağı yönlü riskler sebebiyle, makro 
ekonomik değişkenlerde ciddi 
revizyonlara gidildiği görülmektedir. 
Böylece, geleceğe ilişkin ihtiyatlı 
büyüme algısı güçlenmektedir.
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Arındırılmamış Sanayi Üre-
tim Endeksi, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 2014 
yılı Ağustos ayında yüzde 

12,5 oranında artış, mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış endeks bir 
önceki aya göre yüzde 1,4 oranında 
düşüş göstermiştir.

Takvim etkisinden arındırılmış 
Sanayi Üretim Endeksi yıllık 
bazda; madencilik ve taşocakçılığı 
sektöründe yüzde 11,3 oranında, 
imalat sanayi sektöründe endeksi 
yüzde 4,3 oranında ve elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme üretimi 
ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,7 
oranında artmıştır.

Ana sanayi gruplarından 2014 yılı 
Ağustos ayında mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim 
Endeksi’nde, bir önceki aya göre 
en yüksek düşüş; yüzde 4,7 ile 
dayanıklı tüketim malları imalatında 
gerçekleşmiştir. İmalat sanayinin 
alt sektörlerine baktığımızda; aynı 
dönemde en fazla artış; yüzde 13,9 
makine ve ekipmanların kurulumu ve 
onarımında gerçekleşmiştir. Bu artışı, 
yüzde 7,2 ile mobilya imalatı ve yüzde 

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

Takvim Etkisinden Mevsim ve Takvim 
Etkisinden 

(2010=100) Endeks Endeks Endeks

Toplam Sanayi 114,9 12,5 114,4 5,2 120,5 -1,4

Madencilik ve 120,5 17,4 119,2 11,3 112,8 3,5

111,3 12,3 111,0 4,3 120,8 -2,0

Elektrik, Gaz, Buhar 
135,4 11,8 134,3 7,7 121,9 0,3

yüzde 12,5 ,
aya göre yüzde 1,4 .

Sanayi Üretim Endeksi bazda; madencilik ve 
nde yüzde 11,3 , imalat sanayi sektöründe endeksi yüzde 4,3

elektrik, nde yüzde 7,7
.

Sanayi Üretim Endeksi’nde, bir önceki aya göre en yüksek ; yüzde 4,7 ile 
nda .

en fazla ; yüzde 13,9
yüzde 7,2 ile mobilya ve yüzde 6,1 ile deri ile ilgili 

ürünlerin . En yüksek ise, yüzde 25,9 ile 
yüzde 14,8 ile

ve yüzde 11,3 ile elektrikli teçhizat
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SUE-
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(2010=100) Endeks Endeks Endeks

Toplam Sanayi 114,9 12,5 114,4 5,2 120,5 -1,4

Madencilik ve 120,5 17,4 119,2 11,3 112,8 3,5

111,3 12,3 111,0 4,3 120,8 -2,0

Elektrik, Gaz, Buhar 
135,4 11,8 134,3 7,7 121,9 0,3

yüzde 12,5 ,
aya göre yüzde 1,4 .

Sanayi Üretim Endeksi bazda; madencilik ve 
nde yüzde 11,3 , imalat sanayi sektöründe endeksi yüzde 4,3

elektrik, nde yüzde 7,7
.

Sanayi Üretim Endeksi’nde, bir önceki aya göre en yüksek ; yüzde 4,7 ile 
nda .

en fazla ; yüzde 13,9
yüzde 7,2 ile mobilya ve yüzde 6,1 ile deri ile ilgili 

ürünlerin . En yüksek ise, yüzde 25,9 ile 
yüzde 14,8 ile

ve yüzde 11,3 ile elektrikli teçhizat
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SUE-Toplam Sanayi Endeksi
SUE-

6,1 ile deri ile ilgili ürünlerin imalatı 
izlemiştir. En yüksek azalış ise, yüzde 
25,9 ile temel eczacılık ürünlerinin 
ve eczacılığa ilişkin malzemelerin 

imalatında gerçekleşmiştir. Bu azalışı, 
yüzde 14,8 ile diğer ulaşım araçlarının 
imalatı ve yüzde 11,3 ile elektrikli 
teçhizat imalatı izlemiştir.
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2014 yılı Eylül ayı enflasyon 
oranı; yıllık TÜFE’de yüzde 
8,86, Yİ-ÜFE’de yüzde 9,84 
oranında gerçekleşmiştir. 

Bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde 
0,14 oranında ve Yİ-ÜFE’de ise yüzde 
0,85 oranında artış yaşanmıştır.

Yıllık en yüksek artış TÜFE’de 
yüzde 14,43 ile lokanta ve otellerde 
gerçekleşmiştir. Ayrıca TÜFE’de bir 
önceki yılın aynı ayına göre; gıda ve 
alkolsüz içecekler (yüzde 13,95), 
sağlık (yüzde 9,37), ev eşyası (yüzde 
9,25) ve eğlence ve kültür (yüzde 
8,64) en çok artışın olduğu diğer 
gruplardır.

İstatistiki bölgelere göre yapılan 
ayrımda; İzmir’de TÜFE, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 9,74 ve on 
iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,23 
oranında artış gerçekleşmiştir.

Yİ-ÜFE alt kalemleri bazında 
bir önceki aya göre; sanayinin 
dört sektöründen madencilik ve 
taşocakçılığı sektöründe yüzde 
0,22 ile düşüş, imalat sanayi 
sektöründe yüzde 0,90, elektrik ve 
gaz sektöründe yüzde 0,94 ve su 
sektöründe yüzde 0,16 oranında artış 

gerçekleşmiştir. Yıllık 
bazda imalat sanayideki 
artış, genel artışın da 
üstünde yüzde 10,38 
olmuştur.

Sanayinin 
alt sektörleri 
bazında Yİ-ÜFE 
değerlendirildiğinde; en 
yüksek aylık artış yüzde 
2,76 ile gıda ürünlerinde 
gerçekleşirken, onu 
yüzde 2,39 ile deri ile ilgili ürünler ve 
yüzde 1,57 ile giyim eşyası izlemiştir. 
Ayrıca, yüzde 4,17 ile tütün ürünleri, 

yüzde 2,96 ile ham petrol ve doğalgaz 
ve yüzde 2,46 ile diğer mamul eşyalar 
azalış gösteren alt sektörlerdir.

Reel Kesim Güven 
Endeksi; 2014 
yılı Eylül ayında, 
0,8 puan artarak 

107,6 seviyesinde gerçek-
leşerek artış eğilimi göster-
miştir.

Tüketici Güven 
Endeksinde, 2014 yılı Eylül 
ayında bir önceki aya göre, 
yüzde 1,0 oranında artarak 

74,0 seviyesine yükselmiştir. 
Eylül ayında endeksteki 
genel ekonomik durum 
beklenti endeksi, yüzde 2,3 
artarak 102,1 seviyesine 
ulaşmıştır. Bu artış, genel 
ekonomik durumun daha iyi 
olacağı yönünde beklentisi 
olan tüketicilerin seyrinin 
bir önceki aya göre arttığını 
göstermektedir.

ENFLASYON

GÜVEN ENDEKSLERİ

Aylar
Reel Kesim 

Güven Endeksi
Tüketici Güven 

Endeksi*
2013
Eylül 108,5 72,1
Ekim 107,5 75,5

104,5 77,5
102,1 75

2014
Ocak 101,4 72,4

104,6 69,2
Mart 108,6 72,7
Nisan 112,7 78,5

113,3 76,0
Haziran 110,7 73,7
Temmuz 109,0 73,9

106,8 73,2
Eylül 107,6 74,0

*2004-

Reel Kesim Güven Endeksi; Eylül , 0,8 puan artarak 107,6 seviyesinde 
.

Tüketici Güven Endeksinde, 2014 Eylül , yüzde 1,0
artarak 74,0 seviyesine . Eylül endeksteki genel ekonomik durum beklenti
endeksi, yüzde 2,3 artarak 102,1 n

seyrinin bir ön
göstermektedir.

Bütçe, Ocak-Eylül döneminde 4,5 milyar TL , 2014 Ocak-Eylül 
döneminde 11,9 milyar TL yüzde 8,1
artarak 313 milyar 504 milyon TL, bütçe giderleri ise, yüzde 10,5 325 milyar 
435 milyon TL
2014 Ocak-Eylül döneminde vergi gelirleri, yüzde 
7,7 artarak 258 milyar 651 milyon TL . Faiz hariç giderler
yüzde 14,5 o artarak, 287 milyar 166 milyon TL olarak 2013
Ocak-Eylül döneminde 39 milyar 344 milyon TL faiz
döneminde 26 milyar 339

Milyon TL Ocak-Eylül
%)2013 2014

Bütçe Giderleri 294.541 325.435 10,5
Faiz Hariç Giderler 250.703 287.166 14,5
Faiz Giderleri 43.838 38.269 -12,7

Bütçe Gelirleri 290.046 313.504 8,1
Vergi Gelirleri 240.263 258.651 7,7

Bütçe Dengesi -4.494 -11.930 -165
39.344 26.339 -33,1

Kaynak: BUMKO

ENFLASYON

% TÜFE -ÜFE YD-ÜFE
Eylül 2013 2014 2013 2014 2013 2014

7,88 8,86 6,23 9,84 12,25 6,88
7,32 8,54 3,58 9,84 2,86 15,03
0,77 0,14 0,88 0,85 3,07 0,31

2014 Eylül yüzde 8,86, -ÜFE’de yüzde 9,84
. Bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde 0,14 ve -ÜFE’de 

ise yüzde 0,85 .
yüzde 14,43 ile lokanta ve otellerde
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.
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yüzde 10,38 .
S -ÜFE yüzde 
2,76 ile ürünlerinde onu yüzde 2,39 ile deri ile ilgili ürünler ve yüzde 
1,57 ile . yüzde 4,17 ile tütün ürünleri, yüzde 2,96 ile ham 

ve yüzde 2,46 ile gösteren alt sektörlerdir.
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*2004-2011 dönemi için modele dayalı 
yaklaşımla geriye çekme yöntemi 

uygulanmış olan yeni seri
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2014 yılı Ağustos ayında 
ihracat, 2013 yılı Ağustos 
ayına göre yüzde 2,9 arta-
rak 11,4 milyar dolar, ithalat 

da yüzde 7 oranında artarak 19,4 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 
13,5 oranında artarak 8 milyar dolar 
seviyesine ulaşmıştır.

2013 yılı Ağustos ayında yüzde 
41,4 olan Avrupa Birliği’nin (AB) 
ihracattaki payı, 2014 yılı Ağustos 
ayında yüzde 44,3’e yükselmiş; 2013 
yılının aynı ayına göre AB’ye yapılan 
ihracat yüzde 10 oranında artarak, 5,6 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı Ağustos ayında fasıllar 
düzeyinde en büyük ihracat 
kalemi, “kazanlar, makinalar, 
mekanik cihazlar ve aletler, 
nükleer reaktörler, bunların 
aksam ve parçaları” (1 milyar 
26 milyon dolar); “motorlu 
kara taşıtları, traktörler, 
bisikletler, motosikletler ve 
diğer kara taşıtları, bunların 
aksam, parça, aksesuarı” 
(953 milyon dolar) olurken; 
bu fasılı “örme giyim 
eşyası ve aksesuarı” (857 
milyon dolar) ve “demir ve 
çelik” (690 milyon dolar) 
izlemiştir. “Mineral yakıtlar, 
mineral yağlar ve bunların 
damıtılmasından elde edilen 
ürünler, bitümenli maddeler, 
mineral mumlar” (4 milyar 697 

milyon dolar); “kazanlar, 
makinalar, mekanik 
cihazlar ve aletler, 
nükleer reaktörler, 
bunların aksam ve 
parçaları” (2 milyar 39 
milyon dolar); elektrikli 
makina ve cihazlar, 
ses kaydetme-verme, televizyon 
görüntü-ses kaydetme-verme 
cihazları, aksam-parça-aksesuarı”     
(1 milyar 483 milyon dolar)  ve 
“demir ve çelik” (1 milyar 415 milyon 
dolar) ile “en yüksek ithalat yapılan 
fasıllar olmuştur.

2014 yılı Ağustos ayında İzmir’in 
ihracatı 2013 yılı Ağustos ayına göre, 

yüzde 10,4 oranında artarak 752 
milyon dolar, ithalatı da yüzde 1,2 
oranında azalarak 806 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı Ağustos ayında Ege 
Bölgesi’nin ihracatı 2013 yılı Ağustos 
ayına göre, yüzde 3,6 oranında 
azalarak 1,3 milyar dolar, ithalatı da 
yüzde 7,7 oranında artarak 1,4 milyar 
dolar olarak kaydedilmiştir.

DIŞ TİCARET

KAPASİTE KULLANIM ORANI
2014 yılı Eylül ayında Kapasite 

Kullanım Oranı, yüzde 74,4 olarak 
gerilemesini sürdürmüştür.

Bilgisayarların, elektronik ve optik 
ürünlerin imalatı yüzde 86, kağıt ve 
kağıt ürünlerinin imalatı yüzde 80,1, 
tekstil ürünlerinin imalatı yüzde 79,1, 
ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri 
imalatı (mobilya hariç) yüzde 78,8, ile 
2014 yılı Eylül ayını en yüksek kapasi-
te ile kapatan sektörlerdir.

Milyon ABD $ Ara (Hammadde) 
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2014 Eylül
, yüzde 74,4 olarak

gerilemesini .

yüzde 86,
yüzde 

80,1, tekstil ürünlerinin
yüzde 79,1,
mantar ürünleri (mobilya 
hariç) yüzde 78,8, ile 2014
Eylül en yüksek kapasite ile 
kapatan sektörlerdir.

TEMMUZ  2014 Toplam Erkek

57.021 28.162 28.859
29.276 20.374 8.903
26.410 18.573 7.837
5.914 3.119 2.794
20.496 15.453 5.043
2.867 1.801 1.065
27.745 7.789 19.956

%) 51,3 72,3 30,8
46,3 65,9 27,2
9,8 8,8 12,0
12,0 10,2 17,2

15-
56,0 77,7 34,2
50,4 70,7 30,0
10,0 9,0 12,2
12,1 10,2 17,3

Genç nüfusta (15- 18,2 17,3 20,1

Türkiye genelinde 2014 Temmuz artarak 
yüzde 9,8 yüzde 12 2 milyon 
867 . yüzde 18,2 seviyesinde 

.
Temmuz hdam edilenlerin yüzde 22,4’ü yüzde 19,9’u sanayi, yüzde 

7,3’ü yüzde 50,5’i hizmetler sektöründedir.

)
Temmuz 2014 TARIM TOPLAM
Erkek 4.069 3.119 1.820 9.565 18.573

1.174 2.794 95 3.774 7.837
Toplam 5.243 5.914 1.915 13.338 26.410
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BÜYÜME 2009 2010 2011 2012 2013 2014/II
GSYH (Cari Fiyatlarla) (Milyon $) 616.703 731.608 772.298 786.293 820.012 200.367

-4,8 9,2 8,5 2,2 4,0 2,1
-7,2 13,6 10 1,9 3,8 2,0
2009 2010 2011 2012 2013 Tem.14

21.277 22.594 24.110 24.821 25.524 26.410
3.471 3.046 2.615 2.518 2.747 2.867
14,0 11,9 9,8 9,2 9,7 9,8
17,4 14,8 12,4 11,5 12,0 12,1

ENFLASYON (%) 2009 2010 2011 2012 2013 Eyl.14
- 1,37 8,51 11,07 6,17 4,48 9,84

YD- - - 14,65 3,49 6,57 6,88
6,28 8,58 6,45 8,94 7,49 8,86
2009 2010 2011 2012 2013 Oca.-Agu. 2014

102.143 113.883 134.972 152.537 151.812 104.931
140.928 185.544 240.834 236.544 251.651 159.096
-38.786 -71.661 -105.863 -84 008 -99.839 -54.165
-12.124 -45.420 -75.082 -48.497 -64.940 -29.586

YATIRIMLAR 2009 2010 2011 2012 2013 Oca.-Tem. 2014
2.801 3.267 4.354 4.275 3.782 2.467
8.629 9.058 16.171 13.224 12.918 7.917
2009 2010 2011 2012 2013 Tem.14
-66 -93,4 -125 -140 -163 -179

BORÇLANMA (Milyar $) 2009 2010 2011 2012 2013 2014/II
269 292 304 338 388 402

Kamu 84 89 94 104 116 119
Özel 172 191 200 227 267 278

2009 2010 2011 2012 2013

Uzun Vadeli Kredi Borcu 128,7 119,7 126,7 139,6 157,2 165,1

2009 2010 2011 2012 2013 .14

Toplam Sanayi -10,4 12,4 9,7 2,5 3,4 5,2
-12,4 14 10,1 2,2 4,4 4,3
2009 2010 2011 2012 2013 Eyl.14
67,7 75,6 75,5 74,2 74,6 74,4
2009 2010 2011 2012 2013 Eyl.14

Reel Kesim Güven Endeksi 87,4 110,4 110,5 106,3 108,1 107,6
Tüketici Güven Endeksi 78,79 90,99 92,0 75,6 76 74,0

2009 2010 2011 2012 2013
Sanayi Ciro Endeksi 138,2 162,7 208,4 140,1 153,1 166,5

(Milyon TL) 2009 2010 2011 2012 2013 Oca.-Eyl. 2014
Bütçe Dengesi -52.761 -40.081 -17.439 -28.791 -18.449 -11.930
PROTESTOLU SENET 2009 2010 2011 2012 2013 Oca.-

1.600 1.216 919 1.075 1.091 659
7.771 5.769 4.902 6.949 7.494 5.191
2009 2010 2011 2012 2013 Oca.-Eyl. 2014
1.755 859 579 935 745 483

Çek Adedi (Bin Adet) 1.031 499 295 387 262 120
2009 2010 2011 2012 2013 Eyl.14

BIST 100 Endeksi 38.482 59.567 60.195 64.982 77.314 74.937
Euro/$ 1,4316 1,3377 1,2945 1,2858 1,3274 1,2936

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER



Yorgancılar: OVP’nin rehberliği her zamankinden daha önemli
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EBSO makine ve elektronik sanayicilerinin yurt dışı atağı

EBSO   EİKM   2013   KAPAK  FORMA  REVALTA  BASKI

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

www.teknofset.com

Aradığınız, en kaliteli baskı tekniklerini, en modern sistemlerde, en 
profesyonel personel ile A’dan Z’ye bir araya getirmiş, fiyatta doğru 
rekabetçiliği koruyarak isteklerinizi  tam zamanında size teslim etmiş, 

dünden bugüne değil tam üç kuşaktır işinin hakkını vermiş bir 
MATBAA ise...

DÜNYAYI DOLAŞMANIZA GEREK YOK !

EBSO   TEMMUZ  2013   KAPAK  FORMA  REVALTA  BASKI

TBMM Başkanı Cemil Çiçek

    Enerji Bakanı Taner Yıldız 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan

EBSO  subat2013   KAPAK  FORMA  REVALTA  BASKI

5632 sokak no: 26 
ç a m d i b i  /  i z m i r

tel : 232 458 58 09
faks : 232 458 54 04

www.teknofset.com
bilgi@teknofset.com

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

K
C

M
Y

80
%

40
%

BA
L

K
C

M
Y

80
%

40
%

BA
L

K
C

M
Y

80
%

40
%

BA
L

K
C

M
Y

80
%

40
%

BA
L

ebso  KAPAK  NİSAN   2014  forma  revaltalı  mnt

S/
D

S/
D

S/
D

K
C

M
Y

80
%

40
%

0
K

C
M

Y
K

C
M

Y
80

%
40

%
0

K
C

K
C

K
C

M
Y

K
C

M
Y

K
C

M
Y

BA
L

BA
L

C
+M

BA
L

80
%

40
%

BA
L

C
+Y

M
Y

BA
L

M
+Y

BA
L

0
BA

L
K

5%4%3%2%

M
S/

D
K

C
M

Y
80

%
BA

L
S/

D
S/

D
S/

D
K

C
M

Y
80

%
40

%
0

K
C

M
Y

K
C

M
Y

80
%

40
%

0
K

C
K

C
K

C
M

Y
K

C
M

Y
K

C
M

Y
BA

L
BA

L
C

+M
BA

L
80

%
40

%
BA

L
C

+Y
M

Y
BA

L
M

+Y
BA

L
0

BA
L

K
5%4%3%2%

M
S/

D
K

C
M

Y
80

%
BA

L

MAYIS HAZIRAN

Yorgancılar: OVP’nin rehberliği her zamankinden daha önemli

ABD-AB Serbest Ticaret Anlaşması’nda Türkiye mutlaka yer almalı

EBSO makine ve elektronik sanayicilerinin yurt dışı atağı

EBSO   EİKM   2013   KAPAK  FORMA  REVALTA  BASKI

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

www.teknofset.com

Aradığınız, en kaliteli baskı tekniklerini, en modern sistemlerde, en 
profesyonel personel ile A’dan Z’ye bir araya getirmiş, fiyatta doğru 
rekabetçiliği koruyarak isteklerinizi  tam zamanında size teslim etmiş, 

dünden bugüne değil tam üç kuşaktır işinin hakkını vermiş bir 
MATBAA ise...

DÜNYAYI DOLAŞMANIZA GEREK YOK !

EBSO   TEMMUZ  2013   KAPAK  FORMA  REVALTA  BASKI

TBMM Başkanı Cemil Çiçek

    Enerji Bakanı Taner Yıldız 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan

EBSO  subat2013   KAPAK  FORMA  REVALTA  BASKI

5632 sokak no: 26 
ç a m d i b i  /  i z m i r

tel : 232 458 58 09
faks : 232 458 54 04

www.teknofset.com
bilgi@teknofset.com

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

S/DK C M Y 80% 40% 0 K C M Y K C M Y 80% 40%BAL BAL C+M BAL

K
C

M
Y

80
%

40
%

BA
L

K
C

M
Y

80
%

40
%

BA
L

K
C

M
Y

80
%

40
%

BA
L

K
C

M
Y

80
%

40
%

BA
L

ebso  KAPAK  NİSAN   2014  forma  revaltalı  mnt

S/
D

S/
D

S/
D

K
C

M
Y

80
%

40
%

0
K

C
M

Y
K

C
M

Y
80

%
40

%
0

K
C

K
C

K
C

M
Y

K
C

M
Y

K
C

M
Y

BA
L

BA
L

C
+M

BA
L

80
%

40
%

BA
L

C
+Y

M
Y

BA
L

M
+Y

BA
L

0
BA

L
K

5%4%3%2%

M
S/

D
K

C
M

Y
80

%
BA

L
S/

D
S/

D
S/

D
K

C
M

Y
80

%
40

%
0

K
C

M
Y

K
C

M
Y

80
%

40
%

0
K

C
K

C
K

C
M

Y
K

C
M

Y
K

C
M

Y
BA

L
BA

L
C

+M
BA

L
80

%
40

%
BA

L
C

+Y
M

Y
BA

L
M

+Y
BA

L
0

BA
L

K
5%4%3%2%

M
S/

D
K

C
M

Y
80

%
BA

L

MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AGUSTOS

S/
D

S/
D

S/
D

K
C

M
Y

80
%

40
%

0
K

C
M

Y
K

C
M

Y
80

%
40

%
0

K
C

K
C

K
C

M
Y

K
C

M
Y

K
C

M
Y

BA
L

BA
L

C
+M

BA
L

80
%

40
%

BA
L

C
+Y

M
Y

BA
L

M
+Y

BA
L

0
BA

L
K

5%4%3%2%

M
S/

D
K

C
M

Y
80

%
BA

L
S/

D
S/

D
S/

D
K

C
M

Y
80

%
40

%
0

K
C

M
Y

K
C

M
Y

80
%

40
%

0
K

C
K

C
K

C
M

Y
K

C
M

Y
K

C
M

Y
BA

L
BA

L
C

+M
BA

L
80

%
40

%
BA

L
C

+Y
M

Y
BA

L
M

+Y
BA

L
0

BA
L

K
5%4%3%2%

M
S/

D
K

C
M

Y
80

%
BA

L
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profesyonel personel ile A’dan Z’ye bir araya getirmiş, fiyatta doğru 
rekabetçiliği koruyarak isteklerinizi tam zamanında size teslim etmiş, 

dünden bugüne değil tam üç kuşaktır işinin hakkını vermiş bir 
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Aradığınız, en kaliteli baskı tekniklerini, en modern sistemlerde, en 
profesyonel personel ile A’dan Z’ye bir araya getirmiş, fiyatta doğru 
rekabetçiliği koruyarak isteklerinizi  tam zamanında size teslim etmiş, 

dünden bugüne değil tam üç kuşaktır işinin hakkını vermiş bir 
MATBAA ise...

DÜNYAYI DOLAŞMANIZA GEREK YOK !

EBSO   TEMMUZ  2013   KAPAK  FORMA  REVALTA  BASKI

TBMM Başkanı Cemil Çiçek

    Enerji Bakanı Taner Yıldız 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan

Ulaştırma Bakanı Binali YıldırımGümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan

EBSO  subat2013   KAPAK  FORMA  REVALTA  BASKI

5632 sokak no: 26 
çamdibi / izmir

tel : 232 458 58 09
faks : 232 458 54 04

www.teknofset.com
bilgi@teknofset.com
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Aradığınız; en kaliteli baskı tekniklerini, en modern sistemlerde, en 
profesyonel personel ile A’dan Z’ye bir araya getirmiş, fiyatta doğru 
rekabetçiliği koruyarak isteklerinizi tam zamanında size teslim etmiş, 

dünden bugüne değil tam üç kuşaktır işinin hakkını vermiş bir 
  MATBAA ise...

DÜNYAYI DOLAŞMANIZA GEREK YOK !

www.teknofset.com


